
regio - Bibliotheek Duinrand en de 
Stadsbibliotheek Haarlem en omstre-
ken gaan per 1 januari 2013 fuseren. 
Afgelopen week stemde het Haarlem-
se College van B & W hier als laatste 
mee in. Bloemendaal, Hillegom en 
Zandvoort, waar de Duinrandvesti-
gingen zich bevinden, gingen al eer-
der akkoord. De gemeente Haarlem 
reserveert onder meer € 20.000,- voor 
de uitvoering. Directeur Lotte Sluyser 
van de Stadsbibliotheek in een eerste 
reactie: "Deze fusie gaat alleen maar 
mooie dingen brengen."

door Michiel Rehwinkel

Wat in november 2011 begon als een 
opdracht om de mogelijkheden voor 
de toekomst te onderzoeken, leidde 
uiteindelijk tot een kant en klaar 
fusieplan inclusief statuten voor een 
nieuw te vormen stichting. De naam 
van de nieuwe bibliotheek wordt de 
Bibliotheek Zuid-Kennemerland. 
De nieuwe bibliotheek heeft 66.000 
leden en levert met ingang van 
het nieuwe jaar diensten aan zes 
gemeentes met in totaal 240.000 
inwoners.
"De leden krijgen door de fusie toe-
gang tot een bredere collectie, een 
breder spectrum aan activiteiten, 
een betere ledenservice en meer 
gebruiksgemak", aldus directeur 
Lotte Sluyser van de Stadsbiblio-
theek en directeur Erica Meijer 
van Bibliotheek Duinrand. "Met de 
invoering van een gezamenlijk bibli-
otheeksysteem kunnen leden in de 
loop van 2013 terecht bij alle vesti-
gingen."
Het voornemen tot fusie en de nieu-
we statuten liggen nu ter informatie 
bij de Commissies van de gemeen-
teraden. Aangezien het een college-
besluit betreft, hoeft de raad er niet 
over te beslissen.

"Door ontwikkelingen in de informa-
tie-industrie is de bibliotheekbran-
che sterk in beweging en moeten 
bibliotheken continu vernieuwen", 
stellen Sluyser en Meijer. "Tegelijk 
wordt er van alle kanten bezuinigd. 
Dit is een uitdaging. De partners 
vullen elkaar aan en hebben bij een 
grotere schaal een betere uitgangs-
positie om investeringen in nieuwe 
ontwikkelingen te doen en tevens 
de kosten beheersbaar te houden. Er 
zal sprake zijn van een versterking 
van de marktpositie en een betere 
continuïteit."

Praktijk
In de praktijk betekent het dat de 
backoffices van de bibliotheken 
worden samengevoegd. De lokale 
dienstverlening in de vestigingen aan 
klanten verandert niet door de fusie. 
Bezuinigingen in een gemeente heb-
ben alleen nadelige effecten voor de 
dienstverlening in die gemeente en 
investeringen juist positieve effec-
ten voor die gemeente. Dienstverle-
ning wordt per gemeente vastgelegd 
in prestatieovereenkomsten.

Vogelenzang
Sluyser en Meijer geven apart nog 
een toelichting op de sluiting van de 
Vestiging in Vogelenzang. "De vesti-
ging in Vogelenzang wordt gesloten 
om financiële redenen. Het principe 
is: bezuinigingen van een gemeente 
hebben effect op de voorzieningen 
in die gemeente, dit is onafhanke-
lijk van de fusie. De gemeente Bloe-
mendaal had vorig jaar al een flinke 
bezuiniging aangekondigd. Biblio-

theek Duinrand heeft daarna een 
aantal scenario's uitgewerkt voor 
een vestiging op de basisschool de 
Paradijsvogel. Dit jaar kwam de 
gemeenteraad met nóg een bezui-
niging waardoor als enige scenario 
een Brede Schoolbibliotheek over-
blijft, met als doel leesbevordering 
van kinderen van 0 tot 12 jaar. De 
vestiging in Vogelenzang sluit per 1 
januai 2013, de Brede Schoolbiblio-
theek wordt waarschijnlijk geopend 
per deze datum. Jongeren en volwas-
senen in Vogelenzang kunnen dan 
naar de vestigingen in Bennebroek, 
Bloemendaal, Hillegom of na fusie 
in de loop van 2013 in Heemstede 
en/of Haarlem.
Tot slot niet onbelangrijk: "Er zullen 
geen gedwongen ontslagen vallen 
als gevolg van de fusie. Voor mede-
werkers biedt een grotere biblio-
theek meer kansen." Personeel is 
gisteren (woensdag 31 oktober, -red.) 
ingelicht. x
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Rechtsbijstand in verband met
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Fusie zo goed als rond
Stadsbibliotheek Haarlem e.o. en Duinrand:

Bij fusie wordt overgegaan op de huisstijl van de landelijke bibliotheken, die 
al gebruikt wordt door Bibiotheek Haarlem en omstreken en deels ook al door 
Bibliotheek Duinrand. De Zandvoortse vestiging (foto) is recent verhuisd naar 
een splinternieuw pand, het zogeheten Louis Davis Carré (Foto: www.ovmfoto-
grafie.nl).

haarlem/regio - Kunstlijn Haarlem 
vindt dit jaar plaats op 2, 3 en 4 
november en heeft als vlammend 
thema 'Dansen op de vulkaan'. 
Ruim 200 kunstenaars in Haarlem 
en omliggende gemeenten stellen 
hun deuren open voor publiek. 
Musea, galeries, chambres d'amis 
doen mee. Bekende winkelstraten 
in de Haarlemse binnenstad geven 
kunstenaars de gelegenheid hun 
werk te tonen. Bedrijventerrein de 
Waarderpolder heeft op verschillen-
de locaties een bruisend en divers 
programma. De officiële opening 
vindt plaats op vrijdag 2 november 
om 20.00 uur in de Vishal. Aanslui-
tend volgt de Nacht van de Kunst: 
winkels, galeries en locaties in de 
Haarlemse binnenstad openen hun 
deuren voor bezoekers en kunstlief-
hebbers. In het Figee Innovatie The-
ater is om 22.00 uur een bruisende 
opening van de 'Roze Kunstlijn'. 
Meer informatie is te vinden op 
www.kunstlijnhaarlem.nl. De spe-
ciale Kunstlijn Haarlem Bijlage met 
handige plattegrond is te verkrijgen 
in de Vishal op de Grote Markt 20 
in Haarlem. Toegang tot locaties is 
gratis. x

Kunstlijn Haarlem

(Publiciteitsfoto).

HeemstedeloopHeemstedeloop Reünie LeyduinReünie Leyduin
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UW TOILET VERSTOPT?
Bel P.C. v.d. Wiel B.V.

* Rioolontstopping
* Reparaties en aanleg van rioleringen en drainages
* Legen van septictanken en vetvangers
* Dakbedekking en loodgieterswerk
* Maai- en groenvoorzieningswerk
* Machinaal straatvegen, milieuvriendelijk onkruidborstelen
* Gladheidsbestrijding

Hillegommerdijk 448 2144 KV Beinsdorp

0252 - 51 74 06�

’’Het Zwaantje’’
vraagt te koop: Antiek, curiosa

oude inboedels

Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

Camplaan 5 Heemstede

Tel. 023-5290810 / 06-28448760

Wijnstrateeg.nl
“De beste wijnen voor de scherpste prijzen”

* 100 Heerlijke kwaliteitswijnen

* Scherpe aanbiedingen  

* Geklimatiseerd wijnpakhuis

* Proefdozen  

* Unieke partijen wijn van landwijn tot Grand Cru

Nu Spaanse wijnen met extra korting:
Bodegas Castillo Perelada, Emporda

Bodegas Marqués de Cáceres, Rioja

Bodegas Torres, Catalunya

Bodegas Murviedro, Valencia

Bodegas Bascarlon, Rueda

Bodegas Pazo de Marina, Monterrei

Wijnpakhuis: Meer en Duin 56 C, 2163 HC Lisse

Telefoon: 0252-425110 E-mail: info@wijnstrateeg.nl 

Website: www.wijnstrateeg.nl
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heemstede - Afgelopen zondag werd 
voor de derde keer op rij de Heemste-
deloop gehouden. Hoogtepunt voor 
de Hartekamp Groep was niet alleen 
dat de stichting een mooie donatie 
in ontvangst mocht nemen, maar 
ook de topprestatie van Hartekamp-
medewerker Stefan van der Pols: op 
de 10 kilometer werd hij eerste bij de 
heren.

Bijna 2100 deelnemers hadden 
zich aangemeld voor deelname en 
ook dit jaar verzamelde zich weer 
een enthousiaste ploeg lopers van 
de Hartekamp Groep bij Sportcen-
trum Groenendaal in Heemstede, 
waar de start van de loop zou gaan 
plaatsvinden.
Cliënten en medewerkers van de 
Hartekamp Groep hadden vooraf 
volop getraind voor de loop om het 
door hen uitgekozen traject met 
succes te kunnen lopen. Er kon 
worden gekozen tussen de Family-
run van 1,5 kilometer, een traject 
van 5 kilometer en één van 10 kilo-
meter. Veel Hartekampdeelnemers 
waren weer te herkennen aan hun 
knalgele t-shirt.
Samen met de Hartstichting was de 
Hartekamp Groep ook dit jaar weer 
uitgekozen als goed doel van de 
Heemstedeloop. De opbrengst van 
de loop werd door de twee organi-

saties gedeeld en beide konden een 
cheque van € 1072,- in ontvangst 
nemen. Met dit bedrag realiseert 
de Hartekamp Groep via haar Fonds 
Hartewensen kleine en grote wen-
sen van cliënten die niet uit de 
reguliere financiering kunnen wor-
den betaald. Een aanvulling waar al 
talloze cliënten mee blij gemaakt 
konden worden.
André Reimes, cliënt van de Har-
tekamp Groep en bekend van het 

televisieprogramma 'Down with 
Johnny Rocks' als zanger van de 
band 'Garden of Love', nam de 
cheque in ontvangst. Marian Stet, 
lid van de Raad van Bestuur van 
de Hartekamp Groep, benadrukte 
in haar dankwoord het belang van 
deze donatie voor de cliënten van 
de Hartekamp Groep: het geld zal 
via Fonds Hartewensen worden 
besteed aan sportapparatuur voor 
de cliënten.
De Hartekamp Groep biedt zorg 
en ondersteuning aan mensen met 
een verstandelijke of meervoudige 
beperking. Zij doet dit in de regio 
Kennemerland, Duin- en Bollen-
streek, en Amstelland en Meerlan-
den. De cliënten hebben, net als 
iedereen, wensen op het gebied 
van wonen, werken, relaties en 
vrijetijdsbesteding. De Hartekamp 
Groep ondersteunt hen bij het rea-
liseren van deze wensen. x

Alleen maar toprestaties
Medewerker Hartekamp Groep wint Heemstedeloop

Deelnemers aan de Heemstedeloop op de Van Merlenlaan richting Groenendaal 
(Foto: www.ovmfotografie.nl).

André Reimes nam net als vorig jaar 
de cheque in ontvangst (Publiciteits-
foto).

In 1955 is het Landgoed Caprera door de gemeente aangekocht om het 
natuurgebied en bovenal het prachtige uitzicht, bezongen door De Génestet 
veilig te stellen voor de toekomst. Het opschrift op De Génestet bank die 
ter nagedachtenis aan de dichter tussen de Krullenlaan en de Donkerelaan 
door vereerders werd geplaatst luidt:

Mijn liefste plek
U heb ik uitgelezen,
Mijn bosch en duin en dal
Daar half mijn thuis mocht wezen,
U eer ik bovenal.

Het landgoed, waarvan het meertje en omliggende weilanden een onlos-
makelijk onderdeel is, maakt inmiddels deel uit van he Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland en heeft een Natura 2000 aanwijzing. In het bestem-
mingsplan heeft het de bestemming Natuurgebied.
Wanneer men nu op deze Génestetbank zou plaatsnemen ziet men met 
behulp van veel fantasie nog het idillisch landschap wat door de dichter 
in de negentiende eeuw is bezongen. Kijkend naar rechts ziet men een 
baggerdepot in aanleg waarvoor geen vergunning is verstrekt en waarnaar 
geen enkel flora en faunaonderzoek is gedaan. Voor er ergens een schep in 
de grond kan is dit een wettelijke noodzaak. Er zijn andere manieren om 
bagger af te voeren. Het betreft hier uitsluitend een kortzichtige geldbespa-
ring. Kijkend naar de bosrand ziet men hockeyvelden waar men lichtmas-
ten wil plaatsen die voor een blijvende horizonvervuiling zorgen.
Onder het mom van maatschappelijke functie en noodzaak mogen blijk-
baar eerdere afspraken die wettelijk zijn vastgelegd met voeten getreden 
worden.

Wat de heer Goeman Borgesius betoogt, dat wij het plezier wat 'zoveel 
Bloemendalers al generaties lang aan de hockeysport beleven en in stand 
gehouden moet worden', kan ik zeker onderschrijven. De toenemende 
populariteit van deze sport gebiedt echter de bakens voor de vereniging 
te verzetten en passende maatregelen te nemen. Inderdaad de club kan 
niet stil blijven staan. De vereniging zal elders in de gemeente en zelfs 
daarbuiten mogelijkheden moeten zoeken. Deze zijn zeker aanwezig: te 
denken valt aan het leegstaande Haarlem stadion voor grote wedstrijden 
en tournooien. De velden aan de Westelijke Randweg zijn de moeite van 
het onderzoeken waard.
De gemeente Bloemendaal is in oppervlakte één van de grootste van Neder-
land, daar moeten eveneens mogelijkheden liggen. Blijf niet hangen op die 
paar kwetsbare hectaren zonder verdere mogelijkheden. Het is de hoogste 
tijd voor de club het lokale in te ruilen voor het regionale en internationale. 
De Bloemendaalse hockeyreputatie in den lande en op het internationale 
vlak verdienen dit ten volle.
Het is uitermate klein gedacht om te denken een inbreuk te moeten doen 
op afspraken die al generaties lang voor vele Bloemendalers waardevol zijn: 
Nationaal Park Zuid-Kennemerland en het landgoed Caprera.

Ronald Timmermans

Omwonende, natuur- en hockeyliefhebber x

Door De Génestet bezongen

heemstede - Een meisje is maandag-
middag op de Heemsteedse Dreef 
gewond geraakt bij een aanrijding 
met een auto. Om even voor 16.00 
uur wilde het meisje de kruising 
bij de Lanckhorstlaan oversteken. 
De verkeerslichten waren op dat 
moment buiten werking en zowel 
het meisje als de automobiliste 
zagen elkaar niet op tijd aanko-
men. Een botsing was het gevolg, 
waarbij het meisje ten val kwam. 
Ambulance en politie rukte uit om 
hulp te verlenen. Het meisje is in 

de ambulance nagekeken en met 
pijn in haar knie en elleboog over-
gebracht naar het ziekenhuis voor 
verdere controle. Een storingsmon-
teur was op dat moment al bezig met 
het verhelpen van de storing bij de 
verkeerslichten. Door het ongeval 
en de niet-werkende verkeerslich-
ten ondervond het verkeer op de 
Heemsteedse Dreef behoorlijk wat 
hinder. x

Niet werkende stoplichten
leiden tot verkeersongeval

(Foto: Rowin van Diest).

zandvoort - Steeds vaker schrijven 
artsen medicijnen voor aan patiën-
ten met dementie in de hoop dat 
het dementieproces stopt, of op 
zijn minst vertraagd wordt. In 
de praktijk vallen de resultaten 
tegen. Veel patiënten haken af 
vanwege de bijwerkingen die deze 
middelen veroorzaken. Toch zijn 
er ook patiënten die aangeven veel 
baat te hebben bij bepaalde medi-
cijnen. Waar moet je als patiënt en 

als mantelzorger op letten en wat 
doen die medicijnen nu precies in 
het lichaam? In Alzheimer Café 
Zandvoort geeft Maureen Dewar-
chand, specialist-ouderengenees-
kunde, antwoord op deze en ande-
re vragen. Datum is 7 november in 
'Ook Zandvoort', steunpunt voor 
heel Zandvoort, aan de Fleming-
straat 55. Aanvang is 19.30 uur. 
Voor meer informatie en eventu-
eel Belbus, tel. 023-5717373. x

De zin en onzin van medicijnen
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heemstede - Zoals Bloemendaal zijn Comité heeft van Bezorgde Burgers, zo heeft 
Heemstede Henk Kruijer, onvermoeibaar in het rechtzetten van gemeentelijke 
misstanden. Op 11 oktober stelt de rechtbank hem in het gelijk ten aanzien 
van een slepende zaak. Of de gemeente mag volstaan met audioverslagen van 
vergaderingen en voor een schriftelijk verslag een forse leges mag heffen. Dat 
mag van de rechter niet. Vergaderverslagen zijn geen dienst maar iets waar een 
burger recht op heeft. Dat moet gratis.

Aanhouder Kruijer wint na drie jaar rechtszaak
Gemeente Heemstede moet raadsverslagen toch gratis verstrekken

bloemendaal - Het zijn moeilijke tij-
den en het financieel verantwoord 
besturen van een gemeente valt niet 
mee. Door kortingen op het gemeen-
tefonds moeten de gemeentes een 
deel van de landelijke bezuinigin-
gen doorgeven aan de burgers. Op 
een begroting van zo'n € 40 miljoen 
levert Bloemendaal op die manier € 
3 miljoen in. In de raadsvergadering 
van 8 november wordt beslist hoe de 
pijn voor 2013 wordt verdeeld.

door Ruud Vader

Wethouder Tames Kokke legt uit 
hoe het komt dat Bloemendaal er 
relatief gunstig voor staat: "Door 
de fusie met Bennebroek zit ons 
college er langer dan in gemeen-
tes waar raden en colleges werden 
gevormd na de lokale verkiezingen 
van maart 2010. Daardoor hebben 
wij meer tijd gehad om al in te spe-
len op de malaise die ons allemaal 
heeft getroffen."
Dat inspelen vindt plaats op ver-
schillende manieren. Kokke: "Wij 
zijn kritischer gaan kijken naar 

uitgaven in het algemeen, of ze wel 
nodig zijn en of het niet goedkoper 
kan, we zijn investeringen scherper 
gaan plannen en hebben de focus 
op het afmaken van projecten ver-
sterkt, onze inkoop processen zijn 
verbeterd, net als onze interne effi-
ciency. Onder de omstandigheden 
ontkomen we er helaas niet aan om 
ook te korten op subsidies en om de 
gemeentelijke belastingen beperkt 
te verhogen."

Drie kavels
Hoe gaan die belastingverhogingen 
er uit zien? Zijn niet juist de WOZ 
waarden van onroerend goed aan 
het dalen? Kokke lacht: "Ja, dat is 
volledig correct. Onze inschatting 
is inderdaad dat de WOZ waarden 
voor 2013 lager zullen liggen dan 
voor 2012. Maar let op, we hebben 
het dan over de taxatiewaarden van 

januari 2012 en niet over de huizen-
prijzen van het derde kwartaal van 
dit jaar. We verwachten een gemid-
delde daling van de WOZ waarden 
van een procent of zeven. Maar 
juich niet te vroeg, want om de 
begroting sluitend te krijgen zullen 
de opbrengsten van de Onroerend 
Zaak Belasting (OZB) in totaal met 
gemiddeld twee procent moeten 
stijgen. Voor goedkopere en duur-
dere huizen kunnen die stijgingen 
een beetje verschillend uitpak-
ken."
Uit een recent onderzoek van Else-
vier blijkt dat veel gemeenten tien-
tallen miljoenen aan het afschrijven 
zijn op grondposities. Bloemendaal 
staat niet in die lijst. Kokke: "Dat 
klopt, wij hebben op het punt van 
grondspeculaties niets te melden. 
Wij hebben in totaal drie kavels in 
eigendom, het Marine Hospitaalter-
rein, de Haringbuys en het landje 
van Van Riessen. Daar schrijven wij 
niet voor af, omdat dat een ongun-
stig effect kan hebben op onderhan-
delingen met gegadigden. Maar de 
eerlijkheid gebiedt te zeggen dat 
wij door de dalende markt wel 
reserveren voor een mogelijk lage-
re opbrengst dan we eerder hadden 
verwacht. Die reservering bedraagt 
in totaal € 2,2 miljoen, maar hoe 
die is verdeeld over de drie kavels 
kunnen we niet zeggen - ook dat 
zou prijsbedervend kunnen uit-
werken."
Kokke ziet de behandeling van de 
begroting op 8 november met ver-
trouwen tegemoet. Maakt hij zich 
nog ergens zorgen over? Kokke: 
"Zorgen maken is misschien wat te 
zwaar, maar als de raad op 1 decem-
ber tijdens de herbezinning op de 
gemeentelijke huisvesting toch zou 
besluiten om af te wijken van de 
bestaande plannen, hebben we een 
probleem. Verder uitstel zal al gauw 
leiden tot een kostentoename in de 
buurt van € 3,3 ton. Daar zullen we 
dan alternatieve dekking voor moe-
ten zien te vinden." x

Monter over malaise
Tames Kokke over begrotinsgdebat voor 2013

Wethouder Tames Kokke, zoals hij op 
8 november weer te zien is tijdens het 
debat over de begroting van 2013. Hij 
is blij dat die sluitend is, ondanks de 
malaise (Foto: Ruud Vader).

bloemendaal - Deze week start in 
Bloemendaal de Klaproos- of Pop-
pycampagne weer. De Poppy wordt 
gedragen op 11 november om 
gesneuvelden uit alle oorlogen te 
herdenken. In Amerika, Canada 
en Groot-Brittanni is Poppy day 
al een bekend fenomeen. Juist de 
klaproos staat symbool omdat deze 
bloem tot bloei kwam op de slag-
velden, onder andere in de Eerste 
Wereldoorlog na de slag bij de Ieper. 
De Klaproosactie is op vrijdag 2 en 
zaterdag 3 november tussen 10.00 
en 16.00 uur en wordt gehouden bij 
Albert Heijn in de winkelstraat van 
Bloemendaal-Dorp. Op zaterdag 
komen ter ondersteuning van de 

actie enkele militairen van de Bin-
nenlandse strijdkrachten (BS). Bij 
goed weer is er zelfs een jeep uit 
WO II met vastgelast geschut. Rob 
Verrijk, coördinator van de actie in 
Bloemendaal, zal aandacht vragen 
voor Poppy day in Bloemendaal. In 
het dorp van Bloemendaal krijgen 
mensen een klaproos opgespeld en 
een uitleg over Poppy day. Eventu-
ele giften zullen worden besteed 
aan de renovatie en het herstel van 
oorlogsgraven. De opbrengst van 
de actie gaat naar de oorlogsgra-
ven, veteranen en nabestaanden 
die leven in moeilijke omstandig-
heden. x

Klaproos als eerbetoon

Robert Verrijk - coördinator voor Bloemendaal, Peter Bongers van The Roy 
Canadian Legion Nederland en burgemeester Ruud Nederveen (Foto: Louise 
Leupen)..

door Ruud Vader

In april 2009 besluit de raad van 
Heemstede dat er geen schriftelij-
ke verslagen meer gemaakt wor-
den van de raadsvergaderingen 
(en van commissievergaderingen) 
doch nog slechts geluidsopnames. 
Kruijer vindt dat de gemeentepoli-
tiek hiermee wordt teruggestoten 
naar het stenen tijdperk, toen het 

schrift nog niet was uitgevonden 
en vraagt toch om toezending 
van het verslag van een raadsver-
gadering. Kruijer: "Het gemeente-
bestuur weigerde om mij dat te 
verstrekken. Men meende dat ik 
genoegen moest nemen met een 
geluidsopname. Ik ben daartegen 
in beroep gegaan bij de Rechtbank 
Haarlem. En die heeft op 14 janu-
ari 2010 uitgesproken dat het feit 

dat er van de raadsvergaderingen 
geluidsopnames gemaakt worden 
onverlet laat dat burgers op grond 
van de Wet Openbaarheid van 
Bestuur (WOB) om de verstrekking 
van schriftelijke verslagen kunnen 
verzoeken."

Leges
Daarop heeft de gemeenteraad op 
27 mei 2010 besloten dat er voor 
het verstrekken van een schrifte-
lijk verslag van een raadsvergade-
ring voortaan leges geheven zou 
gaan worden. Kruijer: "Het tarief 
bedraagt op dit moment € 20,80 
voor elk uur dat aan het vervaar-
digen van het verslag besteed is. In 
2011 heb ik opnieuw om toezen-

ding van een schriftelijk verslag 
van een bepaalde raadsvergade-
ring verzocht. 
Dat heeft het gemeentebestuur 
mij verstrekt, doch daarvoor is 
mij ruim € 180,- aan leges in reke-
ning gebracht. Daartegen ben ik 
in beroep gegaan bij de Rechtbank 
Haarlem. En die heeft op 11 okto-
ber 2012 opnieuw mijn beroep 
gegrond verklaard."
In het vonnis wordt toegelicht: "De 
werkzaamheden die de gemeente 
Heemstede moet verrichten om op 
verzoek een schriftelijk verslag van 
een raadsvergadering te verstrek-
ken kunnen niet aangemerkt wor-
den als een dienst, zodat daarvoor 
ook geen leges kan worden gehe-

ven. De gemeente dient namelijk 
bij het in behandeling nemen van 
zo'n verzoek het algemene belang 
van openbaarheid van informa-
tie, waar de WOB van uitgaat." De 
gemeente is verder veroordeeld 
om de proceskosten van Kruijer te 
betalen alsmede de griffiekosten.
Kruijer is tevreden: "Terwijl de 
raadsleden in Heemstede in het 
steden tijdperk (van geluidsopna-
mes) blijven verkeren, hebben de 
burgers dankzij de WOB recht op 
kosteloze verstrekking van schrif-
telijke verslagen van de raadsver-
gaderingen." De gemeente beraadt 
zich er nog op of er beroep tegen 
deze uitspraak wordt aangete-
kend. x

heemstede - Zaterdagnacht 
omstreeks 03.55 uur trok een 
bromfietser op de Zandvoortsel-
aan de aandacht van politieagen-
ten. Hij reed niet alleen zonder 
verlichting maar er zaten ook drie 
jongens op. De bestuurder negeer-
de de stoptekens van de agenten. 
Daarop werd hij op de Heemsteed-
se Dreef tot stoppen gedongen. 

Vervolgens vluchtte het trio nabij-
gelegen tuinen in. Met behulp van 
een speurhond konden zij worden 
actherhaald en worden aangehou-
den. Het bleken Haarlemmers van 
17 (2x) en 18 jaar oud. De brommer 
waar zij op reden bleek in Zand-
voort te zijn gestolen. Het drietal 
is voor nader onderzoek ingeslo-
ten. Er wordt proces-verbaal tegen 
hen opgemaakt. x

Bromfietsdieven

heemstede - Een 67-jarige vrouw 
uit Heemstede is dinsdagochtend 
rond 09.05 uur onderuit gegaan 
met haar bromfiets op de Binnen-
weg. De vrouw had hierbij letsel 
opgelopen aan haar heup en hoofd 
en zij werd door het ter plaatse 
gekomen ambulancepersoneel 
behandeld en ter controle overge-
bracht naar het ziekenhuis. x

Onderuit
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Angstig, somber of 
last van stress?

Ga naar www.prezens.nl
en vul de PrezensQuest in, 
de online vragenlijst voor 
advies en ondersteuning.
Of bel (023) 5187640 om 
een afspraak te maken 

voor een 
gratis adviesgesprek.

fdkschuldhulp.nl

Schuldvrije

toekomst voor 

particulieren 

en MKB.

020 - 3459444

GRATIS INLOOPSPREEKUUR
Tanger Advocaten is één van de grootste advocatenkantoren in de regio Kennemerland 
met vestigingen in Haarlem, Velsen en Alkmaar. Voor ondernemers en particulieren 
wordt wekelijks een inloopspreekuur gehouden voor gratis oriënterend juridisch advies.

Zie onderstaand schema voor september 2012:
Vestiging Haarlem, Staten Bolwerk 3 : Iedere donderdag van 17.00 tot 19.00 uur
Vestiging Velsen, Velserbeek 1 : Iedere dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur
Vestiging Alkmaar, Wilhelminalaan 10 : Iedere maandag van 17.00 tot 19.00 uur

Het is ook mogelijk een afspraak te maken voor een ander tijdstip. Hiervoor kunt u 
contact opnemen met de coördinerende advocaten:
Haarlem Mr. Philippine Hoyng tel. 023 - 5121400
Alkmaar Mr. Lotte Castelijns tel. 072 - 5312000
Velsen Mr. Roos van Diepen tel. 0255 - 547800

TANGER ADVOCATEN
24 advocaten - alle rechtsgebieden - specialisten - ISO gecertificeerd - ook pro deo

Zie ook onze website www.tanger.nl
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heemstede - Het lijkt zo rijk maar onge-
wenst beschikken over twee wonin-
gen kan tot grote frustratie leiden. 
Wanneer je met veel  blijdschap een 
nieuwe woning hebt gekocht en de 
verkoop van je huidige woning niet 
wil lukken, kan dat tot onverwachte 
problemen in een onbezorgd leven 
leiden. Maar ook als je voor je werk 
wordt uitgezonden naar het buitlen-
land is het zonde om je Nederlandse 
woning onbewoond achter te laten.

Ongewenst eigenaar van twee 
woningen zijn is ronduit vervelend. 
Weinig mensen kunnen de kosten 
verbonden aan twee woningen 
voor langere tijd dragen. Daarbij 
wordt een leegstaande woning er 
niet beter op, zeker niet nu de win-
ter voor de deur staat. Kosten met 
alle bijbehorende problemen stape-
len zich op en uitzicht op eventuele 

verkoop lijkt steeds verder weg in 
de huidige woningmarkt. Het tijde-
lijk verhuren van een woning kan 
een oplossing zijn. 
Executive Home Rentals werkt vol-
gens de wensen van de verhuurder 
en zoekt naar een huurder die daar-
bij past. "Een goede en betrouwbare 
tijdelijke huurder vinden is uiter-
aard hoofdzaak. Daarom zoekt Exe-
cutive Home Rentals naar zakelijke 
(expats) en particuliere huurders 
die aannemelijk kunnen maken 
dat zij een reden hebben om tij-
delijk te huren. Daarbij worden zij 
zorgvuldig gescreend", zegt Renske 
Kallenberg.
"Het is immers de bedoeling dat 
verhuur leidt tot een oplossing en 
dat je kunt genieten van je nieuwe 

onderkomen zonder zorg over de 
gang van zaken in de oude woning. 
Er bestaan veel onduidelijkheden 
over verhuur. Om die reden besteed 
ik veel tijd en aandacht aan het 
verstrekken van informatie en het 
beantwoorden van alle mogelijke 
vragen."
Vanuit haar kantoor in Heemstede 
bedient Renske de regio's Haarlem, 
Hoofddorp, Amsterdam en omge-
ving. Indien men overweegt het huis 
te verhuren, kan een afspraak wor-
den gemaakt voor een vrijblijvende 
huurwaardebepaling en algemene 
informatie over de werkwijze van 
EHR. Kijk voor meer informatie op 
www.ehr.nl, stuur een e-mail naar 
haarlem@ehr.nl of bel 06-22073705 
of 023-5478272. x

Verhuren als oplossing
Executive Home Rentals Haarlem e.o.

Renske Kallenberg: "Een goede en betrouwbare tijdelijke huurder vinden is 
uiteraard hoofdzaak" (Publiciteitsfoto).

haarlem/regio - In Kennemer Gast-
huis locatie zuid exposeert tot en 
met 5 januari 2013 Paddy Eline 
haar serie 'Zomer'. Deze full time 
kunstenaar en illustrator schil-
dert de sfeer van rust op warme 
zomerdagen in straatbeelden. Het 
schilderproces is voor Paddy Eline 
te vergelijken met een puzzel waar-
bij ze kleurcontrasten, vormen en 
lijnrichtingen in een compositie 
tot een harmonieus geheel samen-
brengt. Schaduw en licht zijn een 
thema in haar schilderijen. Naast 

schilderen in opdracht tekent ze 
voor educatieve doeleinden, maakt 
ze cartoons en korte stripverhalen. 
Paddy Eline heeft de tweedegraads 
lerarenopleiding Tekenen gedaan 
aan de Hogeschool Holland in Die-
men en heeft jarenlange ervaring 
als tekendocent op het VMBO. Meer 
werk van Paddy Eline is te zien op 
www.paddyeline.com. x

Zomers nagenieten

Paddy Eline - 'Bruggesloot' (Publici-
teitsfoto).

overveen - In de nieuwste editie van 
het tijdschrift Lekker is De Bokke-
doorns een plek gezakt. Het Over-
veense toprestaurant staat nu op 
plaats elf in de Top 100 van beste 
restaurants van Nederland. Het blijft 
daarmee wel het hoogst genoteerde 
restaurant uit de regio in het toonaan-
gevende culinaire blad, dat eenmaal 
per jaar verschijnt.

door Michiel Rehwinkel

Het restauranttijdschrift ligt sinds 
een week weer in de schappen. 

Het Zeeuwse Oud Sluis voert net 
als vorig jaar de ranglijst aan. Om 
nummer twee te bezoeken moet 
de fijnproever ook naar Zeeland, 
namelijk Inter Scaldes in Kruinin-
gen. Nummer drie is Jonnie Boer 
van De Librije in Zwolle.
Naast het verlaten van de Top 10 
ziet eigenaar John Beeren van De 
Bokkedoorns ook chefkok Lucas 
Rive per medio december vertrek-
ken. Rive heeft aangegeven voor 
zichzelf te willen gaan beginnen. 
Als opvolger is Menno Post van het 
Amsterdamse twee sterrenrestau-
rant Ron Blaauw per 1 januari aan-
getrokken. Rive heeft 26 jaar voor 
De Bokkedoorns gewerkt.
De Top 100 kent voor de overige res-
taurants uit de regio ten opzichte 
van vorig jaar geen wijzigingen: De 
Vrienden van Jacob in Santpoort-
Noord op 15, het Bloemendaalse 
Chapeau! Op 26 en ML uit Haarlem 
op plaats 91. Wel is 't Brouwerskolk-
je uit Overveen verdwenen uit de 
Top 100, maar eigenaar en chefkok 
Moshik Roth is met @shamoud een 
nieuw project gestart in Amster-
dam. x

De Bokkedoorns uit Top 10
Tijdschrift lekker weer in de schappen

(Archieffoto).

haarlem/regio - Brijder ziet een toe-
name van het aantal jongeren dat zich 
meldt met obsessief gamegedrag. 
Vorig jaar was het een enkeling, nu 
zijn tientallen jongeren in behande-
ling. Brijder Jeugd biedt jongeren 
die obsessief gamen een combina-
tiebehandeling aan. Hierbij worden 
gesprekken met een behandelaar 
gecombineerd met online modules. 
Hiermee wordt het middel waaraan 
jongeren verslaafd zijn ingezet om 
hun verslaving aan te pakken.

"Het lijkt vreemd om juist de com-
puter in te zetten als hulpmiddel, 
terwijl het om jongeren gaat die 
een groot deel van tijd achter de 
computer doorbrengen", aldus 
Mariken Müller, psychologe Brijder 
Jeugd. "Maar hierdoor leren ze de 
computer anders te benaderen en 
te gebruiken. Je komt er als jongere 
dagelijks mee in aanraking. Dan kun 
je maar beter leren om hier goed 
mee om te gaan. Bovendien is het 
een medium waarbij jongeren zich 
prettig voelen en bekend mee zijn. 
Het geeft ze de mogelijkheid om de 
regie over hun eigen behandeling te 

hebben door onder andere zelf het 
tempo en de contactfrequentie met 
de behandelaar te bepalen."

Gameconferentie
Brijder Jeugd is een intensieve 
samenwerking aangegaan met 
Universiteit Twente in het kader 
van een promotieonderzoek over 
factoren die een rol spelen bij 
problematisch gamegedrag onder 
jongeren. Dit promotieonderzoek 
is aanleiding voor Brijder Jeugd 
en Universiteit Twente om samen 
een gameconferentie te organise-
ren op 22 november aanstaande in 
Utrecht met de titel 'Gamen: Fun of 
Funest?' Tijdens het congres zal nog 
meer wetenschappelijk onderzoek 
worden gepresenteerd over proble-
matisch gamegedrag, over de pre-
ventie en de behandeling hiervan. 
Ook is er aandacht voor de positieve 
invloed van games, zoals serious 
gaming, de verleidingen van games 
en de rol van ouders bij gamende 
kinderen.
Meer informatie over deze confe-
rentie is te vinden op www.brijder.
nl. x

Brijder Jeugd pakt gamegedrag
jongeren aan met de computer

heemstede - Op woensdag 7 novem-
ber verzorgt Sybren Kalkman bij 
Boekhandel Blokker een lezing over 
'Struikelbank'. Met Struikelbank 
won Sybren Kalkman de Haarlemse 
debuutprijs 2011. Sybren Kalkman is 
registeraccountant, gespecialiseerd 
in de financiele sector. Hij was partner 
bij een groot accountantskantoor. De 
auteur is woonachtig in Aerdenhout. 
Kijk voor meer informatie op www.
sybrenkalkman.nl.

Struikelbank is een bijzonder actu-
eel verhaal over slachtoffers van de 
kredietcrisis die het recht in eigen 
handen nemen. In de proloog 
wordt de toon al goed gezet door 
een CEO van een bank met zwaar 
opgepoetste winstcijfers. In het 
eerste hoofdstuk stapt vervolgens 
een dame die haar spaargeld kwijt 
is met een pistool onder de arm 
het accountantskantoor van haar 
adviseur binnen om een en ander 

recht te zetten. Aanleiding voor de 
hoofdpersoon - een oud-partner van 
dit accountantskantoor - om hier 
zijn tanden eens in te zetten. Hoe-
wel het spannende verhaal voorop 
staat, is de diepgang waarmee de 
kredietcrisis aan de orde komt voor 
een thriller ongebruikelijk. 
Het verhaal van Struikelbank is 
dan wel fictief, maar tegelijkertijd 
uiterst geloofwaardig door de diep-
gaande manier waarop de auteur 
de kredietcrisis als basis gebruikt 
en die op een directe en heldere 
manier weet uit te leggen. Zijn 
beschrijving van machtsspelletjes 
en belangenverstrengelingen geven 
een beangstigend beeld van hoe ver 
mensen kunnen gaan.
Aanvang is 10.30 uur. De toegang is 
vrij, reserveren gewenst. Boekhan-
del Blokker ligt aan de Binnenweg 
138 in Heemstede, tel. 023-5282472 
en www.boekhandelblokker.nl. x

Fictief maar geloofwaardig

bennebroek - Zaterdag omstreeks 
19.55 uur hielden politieagenten 
een 25-jarige Haarlemmer aan. Hij 
kreeg, op bezoek bij zijn moeder, 
onenigheid en weigerde de woning 
te verlaten. Ook op aanzegging 
van de agenten de woning te ver-
laten gig hij niet in. Daarop is hij 
aangehouden. Hij verzette zich 
tegen de agenten die hem daarop 
hebben overmeesterd, waarna hij 
geboeid is overgebracht naar het 
politiebureau. Er wordt proces-
verbaal tegen hem opgemaakt. x

Huisvredebreuk

haarlem/regio - Op 6 november 
organiseert het Kennemer Gast-
huis een informatieavond voor 
diabetespatiënten en hun naasten. 
De informatieavond is bedoeld 
voor mensen met diabetes type 
1 en 2 die vier maal per dag een 
insulineschema hanteren. Tijdens 
deze avond krijgen ze informatie 
over koolhydraten, juiste insu-
line- instelling en de invloed van 
beweging op diabetes. De avond 6 
november vindt plaats van 19.30 
tot 22.00 uur in het Kennemer 
Gasthuis, locatie zuid (Boerhaavel-
aan 22). Aanmelden kan via www.
kg.nl. x

Informatieavond
over diabetes
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Squash Haarlem - Kleverlaan 204 – 2023 JM Haarlem
 023 - 527 52 41 www.squashhaarlem.nl

Nu onbeperkt sporten vanaf

€ 6,12 per week
en 1e maand GRATIS!!

Nieuw soccersquash zie:
www.squashhaarlem.nl
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Het Weekblad niet ontvangen?
Het Weekblad verschijnt huis aan huis in Aerdenhout, Bennebroek, Bentveld, 

Bloemendaal, Heemstede, Overveen, Vogelenzang en Zandvoort. In de 

brievenbussen met de zogenoemde nee/nee-sticker wordt niet bezorgd. 

Ontvangt u deze krant ten onrechte eens niet in uw brievenbus, dan wordt 

zeer op prijs gesteld als u dat onmiddellijk doorgeeft aan onze 

verspreidingsorganisatie Buijze Bestelnet. Dat kan telefonisch: 071-3643434.

Het meest efficiënt is een klacht over de nabezorging door de te geven via 

www.buijzebestelnet.nl. Dat kan 24 uur per etmaal en 7 dagen per week 

Bezoek deze website, klik op ‘uw krant niet ontvangen’, vul de gevraagde 

gegevens in en uw klacht wordt zo spoedig mogelijk verholpen.

Gratis exemplaren van deze krant zijn verkrijgbaar bij:
Aerdenhout: Mans Tabakszaak, Zandvoortselaan 157

Bennebroek: Slijterij Zwetsloot, Schoollaan 24b

Bruna, Zwarteweg 24

Bloemendaal: Boekhandel Bloemendaal, Bloemendaalseweg 123a

Boekhandel PapYrium, Bloemendaalseweg 78

Gemeentehuis, Bloemendaalseweg 158

Rutte Delicatessen, Bloemendaalseweg 20

Heemstede: Bruna, Binnenweg 167

Plus, J. van Goyenstraat 21-23

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1

Spar De Koning, Glipperdreef 10

De Pijp, Raadhuisstraat 30

Overveen: Primera, Bloemendaalseweg 234

Vogelenzang: Bloemenwinkel De Winter, Vogelenzangseweg 274a

Zandvoort: Primera, Haltestraat 9

Raadhuis, Swaluestraat 2

Bruna, Grote Krocht 18

bloemendaal - Het in goede staat hou-
den van monumenten is niet makke-
lijk. Eigenaren hebben te maken met 
veel regels en voorschriften en soms 
zijn de kosten van het op peil houden 
voor eigenaren niet op te brengen. Het 
beleid van Noord-Holland speelt daar-
op in. Enerzijds door te helpen zoeken 
naar herbestemmingen, anderzijds 
door ontwikkelingen te stimuleren. 
Twee Statenleden namen de plannen 
voor het landgoed Elswout en omge-
ving onder de loep, om te zien hoe die 
in het beleid kunnen passen.

door Ruud Vader

De classicistische buitenplaats Els-
wout is oorspronkelijk gebouwd in 
1633 en later, in de negentiende en 
twintigste eeuw, meerdere malen 
vernieuwd. Ook bestemmingen zijn 
in de loop der tijd aangepast. Het 
hoofdgebouw is inmiddels 'kantoor' 
en voor de Orangerie geldt nu een 
horecabestemming. In behandeling 
is een bestemmingswijziging voor de 
boerderij tot hotel en restaurant, er 
zijn plannen aangekondigd voor De 
Stallen van Goof en ook aanvragen 
van de eigenaren van Elswoutshoek 
voor revitalisering zijn in behande-
ling. Allemaal om te bereiken dat 
ook toekomstige generaties nog 
kunnen genieten van dit fraaie erf-
goed dat ooit één geheel was. Op 10 
oktober 2012 geven Greet Blokker 
en Ed Wagemaker, beiden lid van de 
Provinciale Staten voor de PvdA en 
met Ruimtelijke Ordening in hun 
portefeuille, een interview om het 
provinciale beleid toe te lichten.

Herbestemmingen
Blokker en Wagemaker zijn gepokt 
en gemazeld in het onderwerp. Ze 
baseren zich onder andere op een 
Structuurvisie, een Leidraad en een 
Verordening. Lijvige documenten 
die er op gericht zijn om Ecologisch 
en Cultureel Erfgoed in stand te hou-
den en te verbeteren. Wagemaker: 
"Dat kun je alleen niet doen door 
objecten onder een stolp te plaatsen 
en er verder van af te blijven. In de 
praktijk kom je er niet omheen dat 
je ten aanzien van bestemmings - en 
structuurplannen soms water in de 
wijn moet doen om ontwikkelin-
gen mogelijk te maken." Blokker 
vult aan: "Maar daarvoor gelden wel 
strakke kaders. Die schrijven voor 
dat de Ruimtelijke Kwaliteit er uit-
eindelijk netto op vooruit gaat."

Hoe zit het met recente en lopende 
ontwikkelingen op en rondom Els-
wout? Vormen die uitzonderingen 
op de geldige kaders? Dat blijkt niet 
het geval, de Statenleden noemen 
projecten, waar behoud door ont-
wikkeling en herbestemmingen 
mogelijk is gemaakt. Zoals de Stel-
ling van Amsterdam, het gemaal 
Cruquius en de Zaanse Schans. De 
stichting Zaanse Schans schrijft: 
"Het aanzicht van de Zaanse Schans 
is nog steeds aan veranderingen 
onderhevig. Stukje bij beetje wordt 
het noodzakelijke onderhoud aan-
gevuld met veranderingen om de 
aantrekkelijkheid van de Zaanse 
Schans nog verder te vergroten. (...) 
Stadsherstel Amsterdam houdt zich 
bezig met de objecten en bewaakt 
de historische waarden. Maar 
dat wil niet zeggen dat de Zaanse 

Schans een statische buurt is - inte-
gendeel."
Wat eigentijdse herbestemmin-
gen betreft spant de Stelling van 
Amsterdam de kroon, vroeger een 
verdedigingslinie en nu een Nati-
onaal Landschap. Zo is Fort Resort 
Beemster nu een spa- en wellness-
centrum, hotel en restaurant. Fort 
bij Vijfhuizen is nu een 'kunstfort' 
waar werk van moderne kunste-
naars te zien is. In Fort aan de Lie-
brug draait het om wijnen en de 
liefde voor combinaties van wijn en 
spijs. Het Fort bezuiden Spaarndam 
herbergt onder andere Café Terras 
Fort-Zuid. Dit staat inmiddels in de 
wijde omgeving bekend om haar 

optredens van (beginnende) muzi-
kanten, dichters, theatermakers, 
cabaretiers en andere artiesten. Het 
gemaal Cruquius tenslotte is recent 
gerestaureerd en zoekt nog naar 
een geschikte herbestemming.

Elswoutshoek en Goof
Hoe staat het nu met de plannen ten 
aanzien van Elswout en omgeving? 
Wagemaker en Blokker: "Dat moet 
u in de eerste plaats vragen aan de 
gemeente Bloemendaal. Wat ons 
betreft, en zo staat het ook in onze 
structuurvisie, moet van nieuwe 
ontwikkelingen nut en noodzaak 
worden aangetoond. Vervolgens 
dient te worden aangetoond dat 

de betreffende ontwikkeling niet 
door middel van verdichting, trans-
formatie en herstructurering kan 
worden gerealiseerd. Wanneer 
een voorgenomen ontwikkeling 
noodzakelijk is en verdichting niet 
mogelijk, wordt nieuwe uitleg bui-
ten het Bestaand Bebouwd Gebied 
gerealiseerd."
Is dat een moeilijk traject? De Sta-
tenleden: "Niet als alle partijen 
meewerken en er toegevoegde 
Landschappelijke Kwaliteit wordt 
gecreëerd. In die gevallen kun je zeg-
gen dat de vraag of veranderingen 
wel of niet plaatsvinden eigenlijk 
geen discussiepunt is, het gaat om 
de wijze waarop, de mate waarin en 
de vormgeving ervan. Zo staat het 
ook in onze Leidraad. Dat de Rijks-
dienst Cultureel Erfgoed (RCE) zeer 
positief is over de plannen en dat ze 
passen binnen de richtlijnen van de 
modernisering van de monumen-
tenzorg (MOMO), is mooi meegeno-
men. De Bloemendaalse structuur-
visie zegt dat er bij landgoederen 
geen extra bouwoppervlakte mag 
worden toegevoegd, tenzij dit een 
kwaliteitsverbetering betekent. 
Wat ons verbaast is dat de RCE en 
de Welstand commissie de plan-
nen voor Elswoutshoek nu juist als 
kwaliteitsverbetering beschouwen, 
maar dat het college die oordelen 
als niet relevant beschouwd. En dat 
terwijl de RCE de Structuurvisie van 
Bloemendaal nog wel beschouwd 
als een voorbeeld voor andere 
gemeenten. Bestemmingsplannen 
horen een zekere mate van flexibi-
liteit te hebben. Wel bieden diverse 
instrumenten oplossingen, zoals 
bijvoorbeeld de 'Ruimte voor Ruim-
te' regeling. Het doel daarvan is om 
de landschappelijke kwaliteiten en 
de sociale en economische vitaliteit 
van een gebied te versterken door 
landschap ontsierende elementen 
te verwijderen en daar acceptabele 
bouw voor terug te brengen. Het 
ligt in de geest van deze regeling 
om meerdere woonbestemmingen 
in te leveren voor minder wonen, 
dat is netto winst. Als er twijfel is 
over concrete projecten kunnen 
we die om advies voorleggen aan 
de Adviescommissie Ruimtelijke 
Ordening (ARO) of aan onze Provin-
ciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit 
(PARK), de heer Jandirk Hoekstra. 
Maar uiteindelijk is bij dit soort 
projecten de gemeente in principe 
als eerste aan zet." x

Elswout en Ruimtelijke Kwaliteit
Provinciaal monumentenbeleid: Behoud door Ontwikkeling en Herbestemming

Een PvdA delegatie met de Statenleden Greet Blokker en Ed Wagemaker voor de 
onlangs gerenoveerde buitenplaats Elswoutshoek. De fraaie classicistische tuin 
wordt binnenkort met rozen beplant. (foto - Ruud Vader)
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vogelenzang - Was u tuinbaas op 
Landgoed Leyduin, woonde u in het 
meisjesinternaat of was u docent 
bij de marechaussee? Of heeft u 
een andere, sterke band met het 
Landgoed? Landschap Noord-Hol-
land wil dan graag met u in con-
tact komen. Het Landschap zoekt 
namelijk mensen die in het verle-
den op Landgoed Leyduin woon-
den of werkten. Voor hen wordt in 
december een bijeenkomst georga-
niseerd. Doel is deze mensen met 

elkaar in contact te brengen en de 
verhalen over het vroegere gebruik 
van het landgoed op te tekenen. En 
misschien heeft u nog tastbare her-
inneringen die gebruikt kunnen 
worden bij de inrichting van huize 
Leyduin. 
Heeft u vroeger op Landgoed Ley-
duin bij Vogelenzang gewoond of 
gewerkt? Kent u iemand die op 
Landgoed Leyduin werkte of woon-
de of heeft u herinneringen aan het 
Landgoed die u graag wilt delen? 

Meldt u dan aan voor een reünie 
op zondagmiddag 16 december 
aanstaande in de Villa op Leyduin. 
U kunt daarvoor contact opne-
men met Esther de Haan, tel. 023-
5475936 of 06-50635748 en esther.
dehaan@tiscali.nl. U ontvangt na 
uw aanmelding een uitnodiging 
met verdere gegevens over de reü-
nie. x

Reünie op een landgoed
Voor bewoners en medewerkers Leyduin

Huize Leyduin (Foto: Arthur Schaaf-
sma).

De herfst heeft de afgelopen weken flink toegeslagen. De regen viel vaak 
met bakken uit de lucht en doorweekte de paden in de Hof. Op de stukken 
dood hout en de vele dode takken kwamen veel paddenstoelen op. De moeite 
waard om ook nu nog naar te gaan kijken. Niet alleen in de Hof zijn ze, 
ook in het Bloemendaalse bos, de Haarlemmer Hout, Groenendaal, Elswout,  
Koningshof en op veel plaatsen in onze duinen zult u ze vinden.
Zondag 28 oktober is de wintertijd ingegaan. Voor Thijsse's Hof geldt die 
ook. Van november tot april zijn we op zondag en maandag gesloten. Ook 
gaan we op de andere dagen een uurtje eerder dicht. Om 16.00 uur wordt 
ons toegangshek afgesloten. Voor meer informatie kunt u kijken op onze 
website: www.thijsseshof.nl.
Met de nieuwbouw van ons Instructielokaal gaat het voorspoedig. Deze 
maand zal het wel worden opgeleverd en kunnen we met de inrichting begin-
nen. Begin volgend jaar, als de schoolklassen voor het winterpad komen, 
hopen we de kinderen warm en droog te kunnen ontvangen.
Ondertussen zijn al weer vele miljoenen vogels ons land gepasseerd met 
de jaarlijkse vogeltrek. In het duin zijn er nu koperwieken en kramsvogels. 
Twee lijstersoorten, die zich hier graag tegoed doen aan de bessen van de 
vlier en de duindoorn. Vooral de bessen van de duindoorn zijn nu bij hen 
in trek. Die zijn namelijk een beetje gaan gisten en bevatten daardoor wat 
alcohol. Heel soms heeft er een, en het is dan meestal een kramsvogel, er 
zoveel van gegeten dat hij een beetje dronken wordt. Geeft ze misschien 
een leuk gevoel, maar het is wel gevaarlijk, want zo'n dronkaard is een mak-
kelijke prooi voor de vos. Ekke Wolters, onze Hoffotograaf, schreef mij toen 
ik hem om een foto van de duindoorn vroeg en hij de mooie foto stuurde: 
"Van die bessen word ik altijd een beetje dronken!" Zelf maak ik elk jaar een 
drankje van duindoornbessen. In september verzamel ik 300 gram bessen. 
Die doe ik in een stopfles, samen met wat stukjes citroen en sinaasappel en 
een half vanillestokje. Daar doe ik dan 75 centiliter wodka bij. Het geheel 
laten staan tot half december en ondertussen af en toe omschudden. Dan 
het vocht filteren en met wat suikerwater op smaak brengen. Lekker na een 
flinke winterwandeling!
Die vogeltrek blijft overigens toch nog altijd een mysterie. We weten er wel 
steeds meer van, maar echte zekerheid hebben we niet. In ieder geval weten 
we dat de vogels die op weg zijn zich oriënteren op het licht van de zon en 
op de magnetische velden van de aarde. Hoe ze dat licht van de zon loka-
liseren lijkt mij vrij duidelijk. Daar gebruiken ze vast hun ogen voor. Maar 
hoe houden ze voeling met die magnetische velden? In Wenen en Frankfurt 
houden geleerden er zich al jaren mee bezig, maar resultaat hebben ze nog 
niet bereikt.
Het mag dan soms echt herfstig zijn en soms zelfs al wat winters, een bezoek-
je aan de Hof is en blijft de moeite waard. Al is het alleen maar om even in 
de buurt van de vijver op een bankje te gaan zitten en dan te genieten van 
de heerlijke rust of een wat dun zonnetje. Het zal u ook verbazen hoeveel 
er nog in bloei staat. Zomerfijnstraal langs het pad bij de vijver. Gevlekte 
dovenetel op heel veel plaatsen en onverwachts hier en daar een bloeiende 
koekoeksbloem. Genieten kunt u ook van de prachtige bessen van de kardi-
naalsmuts en de klimop is momenteel wel heel bijzonder. Die meestal saai 
ogende plant, die nu volop in bloei staat, heeft nog veel knopjes en al rijpe 
besjes. De bloemen hebben zeer veel nectar en op dagen met 12 graden of 
meer buitentemperatuur zitten ze vol met honingbijen die er nog even hun 
wintervoorraad komen aanvullen. Gaat u ook nog even 'het wonder' van de 
composthoop ervaren. De warmte van het composteerproces neemt wel wat 
af, maar is er nog steeds. Veel mooie belevingen in de natuur deze maand 
wenst u,

Willem Holthuizen,

voorzitter van Thijsse's Hof Foto: duindoornbessen door Ekke Wolters. x

November in Thijsse's Hof

bloemendaal - Aan de rand van het 
Bloemendaalse bos ligt de herten-
kamp. Al ruim tachtig jaar is dat 
de plek waar (groot)ouders met 
(klein)kinderen wandelen en de die-
ren wat lekkers brengen. De herten-
kamp is niet geopend voor publiek, 
maar de dieren hebben zelf wel in 
de gaten als iemand iets te eten 
brengt en komen dan meteen naar 
het hek.

De dieren zijn natuurlijk de her-
ten en een hertenbok, geiten, een 
koe, schapen en het pluimvee 
zoals kippen en hanen, pauwen, 
kalkoenen, parelhoenders en een-
den. Allemaal hebben zij dagelijks 
verzorging nodig. De beheerder 
van de hertenkamp is samen met 
vrijwilligers elke dag bezig de stal-
len en hokken te schonen en alle 
dieren hun eigen voedsel te geven. 

Dat is veel werk en de dieren zijn 
afhankelijk van die verzorging.
Zonder vrijwilligers geen herten-
kamp zou je eigenlijk kunnen 
zeggen. Momenteel kan het team 
wel wat uitbreiding gebruiken en 
zijn zij op zoek naar enthousiaste 
mensen die wat (vaste) uurtjes in 
de week hun steentje willen bijdra-
gen. Dat kan iemand zijn die geen 
betaald werk heeft, een student 
of een fitte 65-plusser. Diploma's 
zijn niet nodig, het belangrijkste 
is hart te hebben voor de dieren 
en bereid te zijn de handen uit de 
mouwen te steken.
Belangstellenden kunnen contact 
opnemen contact met Henk Ekkels 
- de beheerder van de hertenkamp 
- voor vrijblijvende informatie, tel. 
023-5271231. x

Bloemendaals Hertenkamp
is op zoek naar vrijwilligers

(Foto: www.ovmfotografie.nl).

regio - Op zaterdag 3 november 
vindt voor de twaalfde keer de 
Natuurwerkdag plaats. Een dag 
lekker buiten werken in de natuur 
met een groep enthousiaste men-
sen. In Zuid-Kennemerland kan 
menop meedere natuurlocaties 
aan de slag; vogelkers zagen in de 
Kennemerduinen, wilgen knotten 
langs het Spaarne en wilgenbosjes 
zagen langs de Meerwijkplas in 
Haarlem of aan de slag in Sant-
poort-Noord in park Kennemer-
gaarde. Natuurlijk staat ook de 
Amsterdamse waterleidingduinen 
op het programma. Ook kinderen 
mogen op veel locaties een handje 
komen helpen. Op verschillende 
locaties worden speciale kinder-
activiteiten georganiseerd. Deel-
nemers gaan op deze werkdag 
onder goede begeleiding aan de 
slag. Ervaring is niet vereist. Zorg 
zelf voor werkkleding, lunch en 
neem eigen koffie of thee mee. 
De organisatie zorgt voor gereed-
schap, werkhandschoenen, bege-
leiding en een lekkere versnape-
ring. Aanmelden kan via www.
natuurwerkdag.nl. x

Natuurwerkdag

Uw folder als
nieuwsbladbijlage

op de deurmat!

Noordwijk                                                            Telefoon  071 - 3643434
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zandvoort - Van 3 tot en met 11 novem-
ber wordt de Zandvoortse kunstweek 
gehouden. De kunstweek staat in het 
teken van het thema 'Kunst voor ieder-
een'. De Kunstweek zal op 2 november 
door burgemeester Niek Meijer wor-
den geopend in het Zandvoorts Muse-
um. Even daarna opent Ans Markus 
de tentoonstelling 'KunstOog', die te 
zien zal zijn tot en met 30 december, 
ook in het Zandvoorts Museum.

door Onno van Middelkoop

Speciaal voor deze laatste tentoon-
stelling hebben leden van de ver-
eniging Beeldende Kunstenaars 
Zandvoort (BKZ), hun gasten en 
fotografen Peter Kaldeway, Bodine 
Koopmans, John van der Linden, 
Taco Smit en Inge van Veen werk 
gemaakt naar aanleiding van het 
thema 'KunstOog'. Ans Markus, 
kunstenaar van het jaar 2010, heeft 
enkele van haar 'Spiegels van de 
Ziel' beschikbaar gesteld. De ten-
toonstelling is mede samengesteld 
door gastcurator Liselot de Jong, 
die tijdens de kunstweek rondlei-
dingen zal verzorgen langs de door 
haar geselecteerde werken.
In het Zandvoorts Museum kun je 

dagelijks deelnemen aan creatieve 
workshops, die speciaal voor de 
Kunstweek in Zandvoort zijn ont-
wikkeld. In Atelier Akwaaba kan tij-
dens de Kunstweek in Zandvoort op 
3, 4, 9, 10 en 11 november, het werk 
van ruim dertig amateurkunste-
naars uit Zandvoort worden bewon-
derd. Ook de zandsculpturen staan 
er nog steeds en zijn in hun volle 
glorie te bewonderen. In het kader 
van de Nationale 50+ Dag kunnen 
van 50+ers tijdens de Kunstweek in 
Zandvoort deelnemen aan tal van 
leuke acties, aantrekkelijke aanbie-
dingen en (veelal gratis) workshops 
en activiteiten, zoals historische 
wandelingen en culturele evene-
menten. De nationale 50+ Dag zelf 
is overigens op 3 november, waar-
voor men zich kan aanmelden als 
je in de watten gelegd wilt worden 
door Zandvoortse kunstenaars en 
ondernemers.
De laatste twee dagen van de Zand-
voortse Kunstweek wordt weer de 
jaarlijkse open atelierroute 'Kunst-
Kracht12' gehouden onder hetzelfde 
thema 'KunstOog'. Op diverse loca-

ties in het centrum van Zandvoort 
kunnen op 10 en 11 november gale-
ries, ateliers en tentoonstellings-
ruimtes worden bezocht om kennis 
te maken met de kunstenaars en 
hun werk. Kijk voor meer informa-
tie over KunstKracht112 'Kunstoog' 
op http://kunstkracht12.wix.com/
kunstkracht12 voor onder andere 
het digitale programmaboekje voor 
de open atelierroute. Bekijk de ope-
ningstijden van deelnemende gale-
ries op www.kunstweek.nl 
Ook Gallery LaRaven aan de Thor-
beckestraat, Galerie Artrata aan de 
Kostverlorenstraat en Coenraad-
Art-Gallery zijn speciaal dit week-
end geopend voor publiek. x

Kunst voor iedereen
Kunstweek in Zandvoort

Ans Markus opent aanstaande vrijdag de tentoonstelling KunstOog in het Zand-
voorts Museum (Archieffoto).

bloemendaal - Op zondag 4 november 
zal ds. Sybout van der Meer een lezing 
geven in De Kapel aan de Potgieter-
weg 4 in Bloemendaal, met als thema 
'Veiligheid, voeding, zorg en onder-
wijs voor kinderen wereldwijd'.

Ter gelegenheid van de Kinderboe-
kenweek 1996 schreef en tekende 
Annemarie van Haeringen het 
boekje 'De Koning bakt een huis'.  
Dit verhaal is het uitgangspunt van 
de lezing. En dat naar aanleiding van 
de uitreiking van de Internationale 
Kinder Vredesprijs in september 
2012. De prijs werd dit jaar uitge-
reikt door aartsbisschop Desmond 

Tutu. Ontvanger was de 13-jarige 
Kesz Valdez uit Manilla.
Als voorzitter van de kinderorgani-
satie WorldVision en als adviseur 
van Kinderen van Caïro is de spre-
ker nauw betrokken bij program-
ma's voor de miljoenen kinderen 
die zonder hulp geen toekomst heb-
ben. In De Kapel neemt hij graag de 
vrijheid om zijn geloofsmotivatie te 
geven voor zijn  inzet om juist de 
kleine kwetsbare medemens tot 
haar en zijn recht te doen komen.
De lezing begint om 10.30 uur. Zoals 
gebruikelijk kan men na afloop vra-
gen stellen aan de spreker. Zie ook 
www.dekapel-bloemendaal.nl. x

Over kinderen wereldwijd
Lezing ds. Sybout van der Meer

haarlem/heemstede - Op woensdag-
middagen in de maand november, 
van 14.30 tot 15.30 uur, kunnen kin-
deren van 4 tot en met 8 jaar in de 
Bibliotheek Haarlem komen luiste-
ren naar de avonturen van Barba-
papa, Barbamama en hun zeven 
kleurige kinderen. Na het verhaal 
gaan ze met z'n allen lekker knutse-
len. Deze knutselmiddag is gratis te 
bezoeken. Reserveer wel van tevo-
ren een kaartje via 023-5115300.
Data en locaties: woensdag 7 novem-
ber in Bibliotheek Oost aan de 
Leonard Springerlaan 5, woens-
dag 14 november in Bibliotheek 
Schalkwijk aan het Fie Carelsen-
plein 2 in Haarlem, woensdag 21 

november in Bibliotheek Noord aan 
de Planetenlaan 170 (allen Haar-
lem) en woensdag 28 november in 
Bibliotheek Heemstede aan het Juli-
anaplein 1 in Heemstede. x

Knutselen met Barbapapa

(Publiciteitsfoto).

heemstede - Van 5 november tot en met 
6 januari 2013 is de tentoonstelling 
van beeldend kunstenaar Elizabeth 
Fátima da Costa Bondo, alias Mayam-
ba te zien in Bibliotheek Heemstede 
aan het Julianaplein 1. De expositie 
is gratis te bezichtigen tijdens ope-
ningsuren van de Bibliotheek.

Mayamba (1963) legt de Afrikaanse 
belevingswereld in haar kunstwer-
ken. Warmte en mystiek combi-
neert ze met de intense kleuren van 
'Moeder Natuur'. Schilderijen van 
bloemen, landschappen en mense-
lijke lichamen vormen samen met 
ingelijste gedichten deze tentoon-
stelling.
De Angolese Mayamba woont sinds 
1993 in Nederland. Haar gedetail-
leerd scenario's zijn stevig neerge-
zet op zelf geprepareerd paneel, 
papier of doek. Haar stijl is expres-
sief-figuratief, met veel aandacht 
voor het contrast in de compositie.

In 2005 en 2008 deed Mayamba 
mee met de landelijke wedstrijd 
van Talens Palet. Haar werk, dat 
een fragment uit het boek Paravion 
van Hafid Bouazza uitbeeldt, hing 
de zomer van 2005 in het CODA 
Museum in Apeldoorn. x

Warmte in frisse kleuren

(Publiciteitsfoto).

haarlem/regio - Dinsdag 30 oktober 
was het zover: het magazine LEUK is 
een feit. LEUK is een origineel, een-
malig magazine ter gelegenheid van 
het 40-jarig bestaan van Stichting 
De Baan. Deze professionele vrijwil-
ligersorganisatie organiseert een 
veelzijdig aanbod aan activiteiten 
en vakanties voor mensen met een 
verstandelijke beperking in de regio 
Zuid-Kennemerland.

LEUK laat zien waar De Baan voor 
staat: plezier, ontmoeting en ver-
binding. De interviews, reportages 
en prachtige foto's weerspiegelen 
perfect wat deelnemers en vrijwil-
ligers samen ondernemen en wat 

hen bezighoudt en bindt. 
De eerste exemplaren van LEUK 
werden overhandigd aan de burge-
meesters uit de regio Zuid-Kenne-
merland, die 30 oktober aanwezig 
waren bij de jubileumbijeenkomst 
met het netwerk van De Baan.
Als spreker was voor deze dag uit-
genodigd dr. Mieke Cardol, senior-
onderzoeker bij het Nivel en lector 
aan de Hogeschool van Rotterdam. 
Zij onderzoekt in hoeverre mensen 
met een verstandelijke beperking 
meedoen in de samenleving, wat 
ze daar zelf van vinden en wat er 
beter zou kunnen. x

LEUK! Over de gewone dingen
die het leven bijzonder maken

(Publiciteitsfoto).

haarlem/regio - Op dinsdag 6 
november van 20.00 tot 22.00 
uur geeft Beatrijs Brand, GZ-psy-
choloog en dyslexiespecialist, een 
lezing over waar je op moet letten 
bij het kiezen van een geschikte 
school voor voortgezet onderwijs 
als een kind dyslexie heeft. De 
lezing is bedoeld voor ouders van 
kinderen met dyslexie in groep 7 
en 8 en vindt plaats in Bibliotheek 
Centrum aan de Gasthuisstraat 
32 in Haarlem. De toegangsprijs 
bedraagt € 7,- voor leden; niet-
leden betalen € 8,50. Reserveren 
is van tevoren mogelijk via 023-
5115300. x

Dyslexie en
onderwijs

haarlem/regio - Op de website van het 
Kennemer Gasthuis is een nieuw film-
pje te bekijken over hydrotherapie 
voor reumapatiënten. In het filmpje 
zijn een patiënt en een fysiothera-
peut aan het woord over het belang 
en effect van bewegen bij reuma.

Bewegen is voor reumapatiënten 
- hoe moeilijk en pijnlijk het ook 
kan zijn - heel belangrijk om verer-
gering van de klachten te voorko-
men. Het Kennemer Gasthuis biedt 
reumapatiënten daarom de moge-
lijkheid deel te nemen aan een 
groepsrevalidatieprogramma van 
tien weken. Het doel is om patiën-
ten (weer) zo goed en zelfstandig 
mogelijk te laten functioneren in 
het dagelijks leven. Het program-
ma bestaat uit groepsbehandelin-
gen fysiotherapie, ergotherapie 
en maatschappelijk werk, maar er 
zijn ook individuele behandelingen 
van deze disciplines. Ook krijgen de 

patiënten voorlichting van de reu-
matoloog, de revalidatiearts en de 
reumaconsulente.
De hydrotherapie is een onderdeel 
van het revalidatieprogramma. 
Bewegen gaat veel makkelijker in 
een warm bad. Door de opwaartse 
druk van het water ben je lichter en 
neemt de druk op de gewrichten en 
de spieren af. En de warmte vermin-
dert de pijn in de gewrichten. Dat 
komt de bewegingsvrijheid van de 
patiënten ten goede. Het filmpje is 
te zien op www.kg.nl. x

Filmpje voor reumapatiënten

Krant niet ontvangen
of klachten over de

bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071-3643434
of bezoek

www.buijzebestelnet.nl

bennebroek - Dorpsraad Benne-
broek houdt op dinsdag 6 novem-
ber, aanvang 20.00 uur, de Alge-
mene Ledenvergadering in 't Tref-
punt aan het Akonietenplein 1 in 
Bennebroek. Op de agenda staan 
onder anderen de Duinpolder-
weg, het nieuwe bestemmingsplan 
voor de Oude Kern, de openbaar-
vervoersproblematiek en het Ben-
nebroekerbos. Ook krijgen aanwe-
zigen het financieel jaaroverzicht 
2011 en wordt de begroting 2012 
ter goedkeuring voorgelegd en is 
ruimschoots de gelegenheid stel-
len om meningen en inbreng naar 
voren te brengen. Belangstellen-
den kunnen zich aanmelden via 
www.dorpsraadbennebroek.nl. 
Hier si ook alle actuele informa-
tie over de lopende projecten te 
vinden. x

Ledenvergadering

ADVERTEREN?
Bel 071 - 3619323
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bennebroek - Door veranderingen in 
de zorg komen fraaie gebouwen van 
De Geestgronden leeg te staan. Als er 
geen nieuwe bestemmingen worden 
gevonden gaat de verloedering van 
het gemeentelijk monument door. Op 
29 oktober legt de directie voorlopige 
plannen voor aan bewoners en omwo-
nenden. De zorgfuncties worden aan-
gevuld met wonen en werken en het 
terrein kan verschillende ruimtelijke 
oriëntaties krijgen. Tegelijk wordt 
het omgedoopt in Landgoed Benne-
broek.

door Ruud Vader

Nu 85 jaar na de stichting van het 
psychiatrisch ziekenhuis Vogelen-
zang buigt de huidige eigenaar GGZ 
inGeest zich over een nieuwe toe-
komst. De Historische Vereniging 
Heemstede-Bennebroek schrijft 
over het terrein: "De cultuurhisto-
rischewaarde is groot omdat het 
complex laat zien hoe in de jaren 
twintig en dertig van de vorige 
eeuw gedacht werd over de verzor-
ging van psychiatrische patiënten. 
(...) De belangrijkste monumentale 
waarden zijn de Noord-Zuidas met 
het hoofdgebouw, de kerk, de aan-
grenzende paviljoens Beukenhorst 
en Lokhorst en de watertoren met 
het daaraan gekoppelde bedrijfsge-
bouw. De gebouwen zijn architec-
tuurhistorisch van belang door de 
ontwerpen in Amsterdamse School 
stijl en diverse varianten daarvan 
(...)."

Landgoedlaan
In de leegstaande kerk, die voor de 
gelegenheid weer even in gebruik 
is genomen, worden drie maquet-
tes gepresenteerd. Eén op basis van 
de historische Noord-Zuid as, één 
op basis van de Oost-West as en een 
mengvorm die wordt aangeduid als 

het eilanden model. Voor elk model 
geldt dat de huidige bebouwing van 
ongeveer 15% gaat worden uitge-
breid naar 25%. Nieuwe woningen 
en werkvoorzieningen moeten 
namelijk het geld opleveren voor 
het renoveren van het landgoed.
In elk model komt er een fraaie 
(Amerikaanse en banaanvormige) 
landgoedlaan. Ter discussie staat 
nog of nieuwe bebouwing vooral 

zal bestaan uit laagbouw, uit hoog-
bouw of een mix. De gesprekslei-
ders vragen naar reacties uit de 
zaal. Die leiden tot bespiegelingen 
over de vraag of aanvullende nieuw-
bouw historiserend moet zijn (een 
beetje lijkend op de traditionele 
bouw, -red.) of juist contrasterend 
strak. Het projectbureau neigt tot 
het laatste. Adviseur Henk Hartsma 
schetst bij het Oost-West model een 
wenkend perspectief: "Wat zou er 
mooier zijn dan je hond uitlaten 
en nooit meer iemand tegen te 
komen."
Andere reacties gaan over de 
manier waarop het landgoed zich 
zal verbinden met zijn omgeving. 
Er komt een brug over de Leidse-
vaart en een ontsluiting naar het 
dorp toe. Een omwonende ziet dat 
er mooie bomen verdwijnen in elk 
van de drie modellen - dat vindt hij 
jammer, want die staan nu juist 
voor zijn woning.
Jaap Verschoor, van de historische 
vereniging heeft duidelijke voor-
keuren: "Kies voor de Noord-Zuid 
aanpak, die sluit het beste aan bij de 
geschiedenis, en stel grenzen aan 
de hoogbouw. Bijvoorbeeld door die 
niet hoger te maken dan de huidige 
hoogste objecten op het landgoed: 
de kerk en de watertoren. Waarom 
moet het terrein een nieuwe naam 
krijgen, vraagt een bezoeker. Fokke 
Rakers (directeur projectbureau 
huisvesting): "Om, zonder het verle-
den en de zorgfuncties te verlooche-
nen, de samenhang met het dorp 
Bennebroek te benadrukken."
Alle suggesties worden meegeno-
men in verdere planuitwerking. 
In januari wordt het overleg met 
de gemeente over wijziging van 
het bestemmingsplan opgepakt en 
komt er nog een tweede informa-
tieavond. x

Van psychiatrische instelling
tot het landgoed Bennebroek

De Geestgronden op zoek naar nieuwe identiteit

De monumentale, maar varvallen kerk 
uit 1932 vormt het decor van een infor-
matieavond over de toekomst van het 
terrein de Geestgronden. Dat gaat 
Landgoed Bennebroek heten (Foto: 
Ruud Vader).

heemstede - Het komend weekend 
vindt in de regio Kennemerland het 
jaarlijkse Kunstlijnevenement plaats. 
In Heemstede doen een dertigtal 
beeldende kunstenaars hieraan mee. 
Veelal in hun eigen atelier, soms ook 
in één van de zogenaamde chambre 
d'amis en zelfs in een heuse Molen. 
De centrale expositie van deze Kunst-
lijnmanifestatie in het Raadhuis aan 
het Raadhuisplein in Heemstede 
toont van elk van deze exposanten 
een werk en is op zaterdag 3 novem-
ber en zondag 4 november vanaf 11.00 
uur 's morgens tot 17.00 uur 's mid-
dags voor het publiek geopend.

door Jan Reijnders

Het is opmerkelijk hoe het verbin-
dende Kunstlijnthema van dit jaar 
('Dansen op de vulkaan') door de 
deelnemende beeldende kunste-
naars op geheel verschillende wijze 
is uitgewerkt. De geëxposeerde 
werken in de Burgerzaal van het 
Raadhuis tonen een wisselwerking 
tussen bezonken, aardse zaken 
enerzijds en vurige, levendige ima-
ginaire zaken anderzijds.
Naast de bekende adressen opent 
dit jaar Casca de Luifel aan de 
Herenweg 96 voor het eerst tijdens 
het Kunstlijnweekend zijn deuren 

voor de beeldende kunstenaars uit 
Heemstede. Niet minder dan acht 
exposanten tonen hun werk op 
deze plek. Een uitgebreide fiets-
wandelroute langs de locaties van 
alle deelnemende kunstenaars is in 
de hal van het Raadhuis voor gein-
teresseerden beschikbaar.
De exposerende kunstenaars zijn: 
Vera de Backker, Vera Brugge-
man, Jeannette de Bruin, Fernande 
Daniels, Ger Daniels, Kyung Drop-
sie, Hans Elsas, Jacqueline Emmens, 
Jur Fortuin, Sytske van Gilse, Guus-
je Hamelynck, Griet Halbertsma, 
Marjan Jaspers, Maria de Jong, Henk 
Koelemeijer, Charles Koopmans, 
Henk-Claire Loeffen, An Luthart, 
Francis van der Meer, Gonny Nier-
man, Mariska Pisam, Jack Prins, 
Jacintha Reijnders, Albert Rollich, 
Mette van der Ven, Connie Vlasveld, 
Jose van Waarde, Rosita van Win-
gerden en Ellen Wolff. 
De expositie zal op vrijdag 2 
november om 16.00 uur door Jur 
Botter, Wethouder Cultuur van 
de Gemeente Heemstede, worden 
geopend. Deze overzichtsexpositie 
in de Burgerzaal en in de hal van het 
Raadhuis loopt tot en met donder-
dag 28 november en is gedurende 
kantoortijden te bezichtigen. Zie 
ook www.kunstlijnhaarlem.nl. x

Kunstlijn in Heemstede
Liefst dertig kunstenaars

Onder anderen An Luthart exposeert in de Luifel (Publiciteitsfoto).

santpoort-zuid - Wie het grote bronzen 
beeld van De Draver kent op de roton-
de aan de Hoofdstraat in Santpoort en 
meer werk wil zien van de maakster 
Yvonne Piller, is van harte welkom in 
haar atelier. Elke zaterdag en zondag 
stelt zij haar grote werkruimte open 
tussen 13.30 en 16.30 uur.

Er is een speciale expositie inge-
richt, niet alleen met haar eigen 
werk maar ook met beelden van 
enkele bevriende beeldhouwers die 
mee hebben gedaan aan de grote 
tentoonstelling deze zomer op de 
Ruïne van Brederode: Marjolijn 
de Bruin, Wilma Hoebee, Annette 
Koek en Jos van Riemsdijk. 

Er is dus veel te zien aan bronzen 
beelden van vogels, honden, poe-
zen, paarden, circus, danseressen, 
mensen enzovoorts. Bovendien is 
het inspirerend voor de december-
maand: kunst als cadeau.
Atelier Yvonne Piller is te vinden 
aan de Van Dalenlaanlaan 171 in 
Santpoort-Zuid (de voormalige 
garage bij het station) en open elke 
zaterdag en zondag van 13.30 tot 
16.30 uur. De toegang is gratis. Zie 
ook www.hors-art.nl en www.beel-
dentuinsantpoort.nl. x

Open atelier Yvonne Piller

Yvonne Piller - liggende boxerhond in 
brons (Publiciteitsfoto).

heemstede - Haye van der Heyden, 
de schrijver van de tragikomedie 
'Kortsluiting', noemt het zelf een 
van zijn beste stukken. Alberdinghk 
Thijm speelt aanstaand weekend dit 
toneelstuk waarbij de kortsluiting uit 
de titel in het hoofd van hoofdpersoon 
Victor zit.

door Christa Warmerdam

Het leven van Victor neemt name-
lijk een dramatische wending als 
hij er langzaam achter komt dat 
hij zijn grip op de werkelijkheid 
aan het verliezen is. Hij raakt zijn 
geheugen kwijt, herkent mensen 
soms niet en kan niet goed uit zijn 
woorden komen. Op allerlei manie-
ren probeert hij zijn vergeetachtig-
heid te verbergen. Ook zijn naas-
ten zoeken naar wegen om met de 

nieuwe situatie om te gaan. Haye 
van der Heyden heeft dit kwetsba-
re onderwerp prachtig uitgewerkt 
op zijn bekende relativerende en 
humoristische manier. 
Kortsluiting wordt gespeeld door 
Ed Leuven, Yvonne Sipman, Amina 
Tarrass en Gerda van der Linden. 
De voorstelling onder regie van 
Jaap van Zelst is zaterdag 3 novem-
ber (aanvang 20.15 uur) en zondag 
4 november (aanvang 14.30 uur) 
te zien in Theater Casaca de Luifel 
aan de Herenweg 96 in Heemstede. 
Kaarten à € 12,50 zijn te bestellen 
via thijmgroep@gmail.com met 
vermelding van gewenste datum en 
aantal kaarten en aan de kassa. Zie 
ook www.alberdingk-thijm.nl. x

Kortsluiting in de Luifel

(Foto: Christa Warmerdam).
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santpoort-noord - Op zondag 4 
november om 15.00 uur treden in 't 
Mosterdzaadje op de celliste Ivana 
Poparic en de pianist Frederic Voorn. 
Op het programma staan onder ande-
ren werken van Beethoven, Schumann 
en Fauré. Ivana Poparic en Frederic 
Voorn gaven in de jaren negentig van 
de vorige eeuw regelmatig samen 
concerten. Nu hebben ze de draad 
weer opgepakt en staan ze komende 
tijd met groot plezier op verschillende 
podia in binnen- en buitenland.

door Paula Blom

Van Beethoven spelen ze de Sonate 
in A groot op. 69, de meest beken-
de. Het werk behoort tot zijn mid-
denperiode en is één van de eerste 
sonates waarin cello en piano vol-
komen gelijkwaardig zijn. In die 
tijd was het nog gewoon om sonates 
voor viool en piano te omschrijven 
als pianosonate met begeleiding. 
De viool of cellopartij hing er dus 
maar een beetje bij. Zo niet in deze 
beroemde cellosonate.
De Drie Romanzen op. 94 van 
Robert Schumann werden oor-
spronkelijk voor hobo en piano 
geschreven, maar zulke prachtige 
muziek wil ook door andere instru-
mentalisten worden uitgevoerd. De 
Deuxième Sonate pour Violoncelle 
et Piano op. 117 is een laat werk 
van Gabriel Fauré. Hij componeer-
de het in 1921, drie jaar vóór zijn 
dood. Fauré's componeerstijl sloeg 
een brug tussen de laatroman-
tiek en het impressionisme en hij 

werd door aanhangers van beide 
stromingen gewaardeerd. Dat was 
een zeldzaamheid, want van tijdge-
noot Camille Saint-Saëns moesten 
de impressionisten maar weinig 
hebben. Fauré heeft het impressi-
onisme ook beïnvloed en dat was 
andersom ook het geval.
Ivana Poparic studeerde in Keulen 
en Amsterdam. Zij maakte deel 
uit van Amsterdam Sinfonietta, 
het Strijkorkest van Belgrado en 
The New European Strings. Frede-
ric Voorn studeerde in Utrecht, in 
Londen en in Moskou. Behalve als 

pianist is hij ook bekend van zijn 
Radio 4 programma Pianistenuur, 
componeert en dirigeert hij.
't Mosterdzaadje is te vinden aan de 
kerkweg 29 in Santpoort-Noord, tel. 
023-5378625. Vanaf een halff uur 
voor aanvang is de zaal open. De 
toegang is vrij, een bijdrage in de 
onkosten wenselijk. Zie ook www.
mosterdzaadje.nl. x

Terug van weggeweest
Celliste Ivana Poparic en pianist Frederic Voorn

Frederic Voorn is behalve als pianist 
ook bekend van zijn Radio 4 pro-
gramma Pianistenuur en componeert 
en dirigeert hij (Archieffoto).

Ivana Poparic is weer naast Voorn te 
zien en te beluisteren (Publiciteits-
foto). x

santpoort-noord - Op vrijdag 2 
november om 20.00 uur klinken er 
in 't Mosterdzaadje muzikale juweel-
tjes uit de Barok verklankt door het 
ensemble 'Scarabee' dat bestaat 
uit blokfluitistes Marieke Rigterink, 
Hilde de Wolf en Wendy Wouters. In 
dit concert werken mee Eelco Kooiker 
(klavecimbel) en Martijn Verbrugh 
(viola da gamba).

door Paula Blom

Dit professionele gezelschap speelt 
muziek uit de zeventiende en acht-
tiende eeuw van onder anderen 
Purcell, de Boismortier en Marais, 
uitgevoerd op kopieën van barokke 
blokfluiten, begeleid door klave-
cimbel en viola da gamba.
De muziek is lyrisch, warm, vrolijk 
en feestelijk. Muziek waar iedereen 
wel van houdt en net als de Egypti-
sche kever, waar het ensemble zich 
naar heeft genoemd, brengen ze de 
mensheid geluk. Dit programma 
staat op de CD die ze voor verkoop 
meenemen.
Het ensemble werd opgericht in 
1995 en geeft in binnen- en buiten-
land concerten vooral op histori-
sche locaties, zoals kastelen en ker-
ken. Ze spelen op handgebouwde 
instrumenten, vervaardigd naar 
originelen, die terug te vinden zijn 

in diverse musea in Europa.
Eelco Kooiker is een veelzijdig 
musicus die behalve klavecimbel 
ook orgel studeerde en zich speci-
aliseerde in fijn-mechanische tech-
niek aan de TU in Delft. Martijn Ver-
brugh bespeelt de viola da gamba in 
meerdere ensembles en koren.
't Mosterdzaadje is te vinden aan 
de Kerkweg 29 in Santpoort-Noord, 
tel. 023-5378625. Vanaf een halff 
uur voor aanvang is de zaal open. 
De toegang is vrij, een bijdrage in de 
onkosten wenselijk. Zie ook www.
mosterdzaadje.nl. x

Pareltjes uit de Barok
Blokfluitensemble Scarabee

(Publiciteitsfoto).

bloemendaal - Op zondag 4 novem-
ber komt er wederom een zangeres 
naar Grand Café Restaurant de Rust-
hoek aan de Bloemendaalseweg 141 
in Bloemendaal en wel Lils Mackin-
tosh. Zij zit inmiddels 40 jaar in het 
vak. Jazzy, bluesy & soulfull is haar 
imago.

Als dochter van de bekende Amster-
damse musicus Max Woiski en een 
muzikale moeder, stond zij al heel 
jong op diverse podia om haar 
zangtalent te delen met een groot 
publiek. Ze won diverse prijzen, 
trad op in musicals en speelde met 
de crême de la crême van de jazzwe-
reld. Momenteel toert ze veelvuldig 
met de Dutch Swing College Band.
De pianist is ook geen onbekende in 
de Rusthoek. Meestal is hij te horen 
als saxofonist in diverse bands, 
maar deze zondag zal hij bewijzen 
dat ook de 88 toetsen hem geen 
moeite kosten: Clous van Meche-
len, componist van menig 'klassie-
ker', zoals de tune van Grolsch bier, 
meerdere hits van Tol Hanse, Sjef 

van Oekel, Barend Servet en Wim T. 
Schippers-in wiens televisieshows 
hij niet alleen de schrijver van de 
muziek was, maar ook acteerde 
als 'Jan Vos' de pianostemmer. Hij 
begon als pianist in louche Amster-
damse nachtclubs, maar groeide uit 
tot een van Nederlands' bekendste 
musici. Clous (Amsterdam, 1941) is 
naar eigen zeggen gewoon een 'han-
dige jongen'. Als het om muziek 
gaat dan.
De contrabas is in de vertrouwde 
handen van Rico de Jeer. Tot slot 
op drums Nanning van der Hoop. 
Aanvang is 15.00 uur en de toegang 
is gratis. x

Vertrouwde gezichten
Verrassing achter de piano

Lils Mackintosh, inmiddels 40 jaar in 
vak (Archieffoto).

bloemendaal - KNA bestaat dit jaar 110 
jaar, het hoogtepunt van het huidige 
jubileumjaar was 21 april jongstleden 
toen KNA met een muziekkorps van 
zeventig leden, oud-leden en gasten 
deelnam aan het eindtraject van het 
Bloemencorso tussen Heemstede en 
Haarlem.

De tweede helft van november loopt 
KNA daar weer, maar dan onher-
kenbaar als hulp van Sint en zijn 
Pieten. De eerste zaterdagavond 

van november kunnen liefhebbers 
de musici echter nog herkenbaar 
horen.
De fanfareleden van KNA zochten 
ter gelegenheid van het 110 jari-
ge bestaan van de vereniging uit 
het muziekarchief  hun favoriete 
muziek uit om zaterdag 3 november 
te spelen bij het donateursconcert. 
Hierdoor is een gevarieerd muziek-
programma ontstaan dat loopt 
vanaf de klassieken - de beroemde 
Canon in D van Pachelbel en via 

KNA: 110 jaar muziek

heemstede - Traditiegetrouw orga-
niseert dirigent Piet Hulsbos een 
mooie dag Christmas carols zingen 
in de goed verwarmde, sfeervolle 
Oude Kerk in Heemstede. Dit jaar is 
dat op zaterdag 15 december. Meer 
dan zeventig carols totaal zongen de 
enthousiaste zangers de afgelopen 
jaren op deze scratchdag en het 
publiek genoot er elke keer van. Het 
is een beproefd dagje zangwellness, 
weg van de drukke wereld, met veel 
vaste deelnemers uit het land.
Inschrijven kan vanaf 1 november, 
er komen enkele midi-files beschik-
baar. Begonnen wordt om 10.00 uur 
met het instuderen van mooie, vro-
lijke, ontroerende of verstilde Christ-
mas carols en ieder jaar verrast de 
dirigent de zangers met zijn keuze. 

De fraai gerenoveerde Pauwehof 
is open in de pauzes. Alle carols 
worden een paar keer met pianobe-
geleiding gezongen en 's middags 
met orgel. Aanstormend orgeltalent 
Gijs Boelen begeleidt daarbij. Gere-
peteerd wordt tot 16.15 uur. Daarna 
gaan de kaarsjes aan en gaat de 
kerk open voor het publiek voor een 
sfeervol concert. De aanvang van dit 
gratis concertje is 16.30 uur.
Opgeven is mogelijk via carols-
heemstede@gmail.com of via 
023-5288742. De kosten zijn € 15,- 
inclusief twee keer koffie of thee. 
Op woensdag 21 november kan 
tussen 11.00 en 17.00 uur de muziek 
worden afgehaald en betaald op de 
Nobellaan 7 in Heemstede. x

Christmas Carols in Heemstede

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt

latin-beat en het 'Motown-genre' 
Temptations - tot hits zoals het 
recente door Michael Bublé weer 
populair gemaakte Sway. Naast een 
kleine fanfaregroep zullen tijdens 
het ongeveer anderhalf uur durende 
programma ook enkele leerlingen 
hun muzikale kwaliteiten tonen, de 
jonge blokfluiters doen dat zelfs in 
'The rabbit and the turtle' gezamen-
lijk met het orkest.
Aanvang van het concert op 3 
november is 19.30 uur in de Bur-
gerzaal van het gemeentehuis van 
Bloemendaal aan de Bloemendaal-
seweg 158 in Overveen. De zaal is 
open vanaf 19.00 uur en de toegang 
is gratis. x

haarlem - Op zondag 4 november is 
er weer een lunchconcert bij Soci-
eteit Vereeniging aan de Zijlweg 
1 in Haarlem. De eerste klarinet-
tist van het Rotterdams Philhar-
monisch Orkest Sjef Douwes en 
pianist Jan Gruithuyzen laten het 
publiek genieten van werken van 
Martiny, Schumann, Messiaen, 
Debussy, De Leeuw en Poulenc. 
Voor de pauze klinken klarinet 
en piano samen èn solo-klarinet. 
Na de pauze uitsluitend piano en 
klarinet tezamen. Op vrijwillige 
basis wordt van van volwassen 
bezoekers een bijdrage van € 10,- 
per persoon gevraagd. De zaal is 
open om 11.45, het concert begint 
om 12.30 uur. x

Lunchconcert
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haarlem - 'Kunst aan de verkeerde 
kant' is de titel van het bruisende eve-
nement dat komend weekend plaats-
vindt in het Figee Innovatie Theater 
aan de Hendrik Figeeweg 1 (Waar-
derpolder) en georganiseerd wordt 
door Stichting Haarlem Roze Stad in 
samenwerking met Figee Innovatie 
Theater, Kunstlijn Haarlem en de Roze 
Kunstlijn.

door René Snoeks

Op 2, 3 en 4 november zal het Figee 
Innovatie Theater bruisen van de 
kunstzinnige activiteiten. Ruim 
vijftig kunstenaars en artiesten 
werken hier aan mee. Vrijdagavond 
2 november is om 22.00 uur de offi-
ciële opening door; Joke Breemou-
er (voorzitter Kunstlijn Haarlem), 
Erwino Ouwerkerk (voorzitter 
Haarlem Roze Stad) en de curator 
van de Roze Kunstlijn, Bob Rosé.
Het idee om een Roze Kunstlijn te 
organiseren is geboren in 2011 tij-
dens een brainstormsessie over de 
invulling van het roze jaar 2012 met 
Frank Stolvoort en Hans de Bruin. 
Helaas zijn zij beiden niet meer. De 
roze pump van Frank heeft een pro-
minente plaats gekregen voor het 
Figee theater. Stichting Haarlem 
Roze Stad wil in 2012 aansluiten op 
jaarlijkse evenementen door deze 
een roze randje te geven. Kunstlijn 
Haarlem organiseert jaarlijks een 
toonaangevend evenement voor 
hedendaagse kunst. Ruim 200 pro-
fessionele kunstenaars tonen en 
verkopen het eerste weekend van 
november hun beeldend werk op 
meer dan 150 locaties in Haarlem 
en omgeving. Het thema voor 2012 
is Dansen op de vulkaan. De Roze 
Kunstlijn sluit hier op aan.

Roze Kunstlijn
De Roze Kunstlijn is een kleurrijk 
evenement voor en door mensen 

die de roze gemeenschap in Haar-
lem een warm hart toedragen. Pro-
fessionele kunstenaars en artiesten 
wordt een podium gegeven om 
uiting te geven aan hun creativiteit. 
Uiteraard moet die wel raakvlakken 
hebben met het thema Diversiteit, 
'Vier de Verschillen!' van Haarlem 
Roze Stad. Doel van het project is 
om de acceptatie van holebitra's te 
vergroten.

Deelnemers
Een uitgelezen keur aan schil-
ders, kunstenaars, musici, cabare-
tiers, beeldhouwers, fotografen en 
toneelspelers werken aan dit bij-
zondere evenment mee. De opzet 

is heel breed. Doel is om kunst en 
cultuur bij elkaar brengen. Deel-
nemers hebben affiniteit met de 
thema's Diversiteit en Dansen op 
de Vulkaan. Met een zeer afwis-
selend en verrassend programma 
wordt kunst en cultuur met elkaar 
vermengt. Zo leest bijvoorbeeld 
Xaviera Hollander voor in de Heren-
kamer, vertellen kunstenaars vol 
passie over hun levenswerk, zingt 
MiRco 3 versies van Dansen op 
de Vulkaan, vertelt cabaratière 
Merel Moistra over haar faalangst 
en treden de theatergroepen Ben-
Nieuwd, Mani en Eglentier op met 
een eenakter. Tevens is er de parade 
van de Vijfhoek. Naast alle kunst 
die vertoond wordt is er een zeer 
uitnodigende bar, waar het ook 
goed toeven is. Er is nog valt nog 
veel meer te beleven. Kijk voor het 
complete programma en tijden op 
www.rozekunstlijn.nl.

Iedereen weet wel wat er in de 
volksmond wordt bedoeld met 
iemand die van de verkeerde kant 
is. De organisatie van de Roze 
Kunstlijn heeft voor deze titel 
gekozen als woordspeling en wordt 
uiteraard niet negatief bedoeld. 
Het Figee Innovatie Theater ligt 
aan 'de verkeerde kant' van het 
Spaarne. Het is een prachtig thea-
ter met vele mogelijkheden. Van-
wege het feit dat de Prinsenbrug, 
een belangrijke verbinding met de 
Waarderpolder, nog afgesloten is, 
vaart gedurende deze drie dagen 
een rondvaartboot van Post Ver-
kade Cruises vanuit het centrum 
van de stad. De opstapplaats is aan 
het Spaarne 11a (tegenover Teylers 
Museum). Het theater is ook goed 
met fiets en auto te bereiken. Er is 
voldoende gratis parkeergelegen-
heid (met dank aan GayHaarlem.nl 
voor hun interviewtekst). x

Kunst aan de verkeerde kant
Voor het eerst Roze Kunstlijn in Haarlem

De roze pump van Frank Stolvoort staat prominent voor het Figee Innovatie The-
ater (Foto: Willem A. Mackaij).

Het Figee Innovatie Theater aan de Figeeweg 1 in de Haarlemse Waarderpolder 
(Foto: R.S.P. Fotografie ©2012). x

haarlem - Op zaterdag 10 november 
van 11.00 tot 16.00 uur vindt de Arts 
& Craftsmarkt plaats in Bibliotheek 
Centrum aan de Gasthuisstraat 32 
in Haarlem. Op deze markt bieden 
28 creatieve ondernemers uit Haar-
lem en omstreken hun producten 
aan. De standhouders op de Arts & 
Craftsmarkt ontwerpen en maken 
hun producten veelal zelf. Daarbij 

gebruiken ze natuurlijke mate-
rialen zoals wol, klei of leer. Op 
de markt zijn ook producten van 
gerecycled materiaal en gepimpte 
meubeltjes te vinden. Kijk voor de 
deelnemers en producten op www.
bibliotheekhaarlem.nl. De toegang 
is gratis. x

Arts & Craftsmarkt

(Publiciteitsfoto).

overveen - Poppentheater de Zil-
veren Maan verzorgt op zaterdag 
3 november (14.30 uur), zondag 4 
vomber (14.00 uur) en woensdag 7 
november (14.30 uur) de voorstel-
ling 'Katrijntje m'n Mijntje! Waar 
ben je!'
Katrijntje en Jan Klaeszen gaan 
samen naar een lichtjesfeest. 
Iedereen is uitgenodigd en moet 
een kaarsje mee nemen. Zonder 
kaarsje dreigt er gevaar. Maar die 
domme Jan Klaeszen vergeet zijn 
lichtje mee te nemen en daardoor 
wordt  Katrijntje door de watergeest 
in het water getrokken en gevangen 
genomen. Kan Jan Klaeszen haar 

redden?
De sprookjes en mythen van Jean-
nette Kuiper zijn spannend en 
mysterieus, maar ook grappig. Zij 
weet niet alleen de harten van de 
kinderen maar zeker ook de oude-
ren te ontroeren. Deze voorstelling 
is geschikt voor kinderen vanaf 
4,5 tot en met 10 jaar en te zien bij 
Poppentheater de Zilveren Maan in 
de Aardappelkelder op het Land-
goed Elswout in Overveen. Kaartjes 
kosten € 8,50 voor kinderen en € 
10,- voor volwassenen. Reserveren 
is mogelijk via 06-2946290 en 023-
5353782, of via www.poppenthea-
terdezilverenmaan.nl. x

Spannend en mysterieus

UitTips
Reserveren voor voorstellingen 
in de Philharmonie en de Stads-
schouwburg is mogelijk via 023-
5121212 of www.theater-haarlem.
nl. Kijk voor het Patronaat op www.
patronaat.nl. Voor de Toneelschuur 
en Filmschuur, tel. 023-5173910 
en www.toneelschuur.nl. Tevens 
Kaartverkoop bij Start at Rabobank, 
Grote Houtstraat 5 in Haarlem.

Vrijdag 2 november

Juweeltjes uit de Barok

20.00 | Ensemble Scarabee: blok-
fluitistes Marieke Rigterink, 
Hilde de Wolf en Wendy Wouters. 
Muziek uit het 17de en 18de eeuw-
se Europa van o.a. Purcell, de Boi-
smortier en Marais, uitgevoerd op 
kopieën van barokke blokfluiten. 
M.m.v. Eelco Kooiker - klavecim-
bel en Martijn Verbrugh - viola da 
gamba. Gratis [na afloop collecte]. 
't Mosterdzaadje, Kerkweg 29 in 
Santpoort-Noord. www.mosterd-
zaadje.nl

Maestro

20.00 | Nieuw tv-programma 
[AVRO] van Frits Sissing. Publiek 
kan bij de opnames aanwezig 
zijn. O.a. Wolter Kroes, Kleine 
Viezerik, Michiel Romeyn, Tanja 
Jess, Catherine Keyl, Lenette van 
Dongen, Brecht van Hulten en 
Joep Sertons pakken de baton op 
om zich te bewijzen als dirigent 
van het orkest Holland Symfonia 
[http://avro.nl/maestro/]. € 12,50. 
Philharmonie, Grote Zaal. Noot: 
Kaartverkoop via AVRO Webshop.

De Nieuwe… Janne Schra

20.15 | In een nieuwe en intieme 
setting [o.a. strijkers, gitaar en 
percussie] brengt Janne Schra haar 
mooiste nummers en haar nieuw-
ste werk. € 19,25 | € 16,75 | € 14,-. 
Stadsschouwburg Haarlem.

Jam sessie

20.30 | Professionals schuiven aan 
maar ook redelijk ervaren muzi-
kanten, zangers en zangeressen. 
Avond o.l.v. saxofonist Arthur 
Heuwekemeijer m.m.v. drummer 
Richard Lems. Café Oomstee, Zee-
straat 62 in Zandvoort. www.oom-
stee.nl

Patronaat

19.30 | Jack's Friday: Crappydog, The 
Liminanas [FRA], Hipbone Slim & 
The Kneetremblers [UK]. Gratis in 
het Café. 20.00 | Eerste voorronde 
Rob Acda Award 2012-2013. € 5,-
. Kleine Zaal. 22.00 | Frank & Nick 

Reünie #4. Hét Haarlemse 90s feest 
voor 25plus. € 12,50 [21+]. Grote 
Zaal.

Zaterdag 3 november

Theatrale rondleiding

09.30 | Acteurs vertellen op ver-
schillende plekken in het gebouw 
het avontuurlijke verhaal van de 
geschiedenis van de Stadsschouw-
burg. € 11,- [alleen voorverkoop. 
Stadsschouwburg Haarlem.

Moving Elements

14.00 | Haarlemse kamerkoor Les 
Moucherons o.l.v. Antje de Wit. 
Bewegende beelden en koorregie 
zorgen voor een spannend samen-
spel tussen muziek, omgeving en 
beeldende kunst. M.m.v. kunste-
naar Mels van der Mede [korte 
films] en saxofoniste Marijke 
Schroer [intermezzo's]. Noord-
Hollands Archief, Jansstraat 40 in 
Haarlem. Tweede uitvoering om 
15.00 uur. Noot: Ook op zondag 
om 14.00 en 15.00 uur. Gratis 
i.v.m. Kunstlijn.
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POSTZEGELS
MUNTEN

GOUD
ZILVER

Ook oude en kapotte
sieraden

“HOLLANDS
GLORIE”

Postzegel- en
Muntenhandel

Winkel:
Camplaan 8

HEEMSTEDE
023 5477444

POSTZEGELS
MUNTEN

GOUD
ZILVER

Ook oude en kapotte
sieraden

INKOOP

• kunstgebitten

• reparaties

• implantaat gedragen

kunstgebitten

• advies

• alle verzekeringen

Ondersteuning bij dementie
Uw eigen hulpvraag als uitgangspunt. 

Consulent Dementie: 
Ingrid Peschier, 06-41889705

www.ondersteuningbijdementie.nl

HERENBOS
Personeelsdienst is 

op zoek naar 
HOVENIERS en 
GROENVOOR-

ZIENERS
U bent in bezit van 

relevante diploma’s /
Certificaten. 

Ervaring is een vereiste,
rijbewijs B/E een pré. 

Meer info/reageren via: 
HERENBOS Nieuw Vennep: 

0252-622240
HERENBOS Zoetermeer: 

079-3162401
nieuwvennep@herenbos.nl
zoetermeer@herenbos.nl

www.herenbos.nl

Haarlem,
31ste spirituele beurs
10 en 11 november 

open 12.00 - 17.00 uur toegang 5 euro
consulten 10 euro voor 20 min.

van Oosten de Bruynstr. 60, 2014 VS Haarlem

www.nickysplace.nl
bel Nicole 06-41041509

SILK NAILS
Nagelstyling aan huis.

Ook ’s avonds.
“Shellack” het nieuwste 

op nagelgebied.
Versteviging van de 
natuurlijke nagel. 

Blijft 2 weken prachtig. 
25 verschillende kleuren.
Geen beschadiging van de 

natuurlijke nagels.
Ook acrylnagels, met een 
natuurlijke look. Voor het 
maken van een afspraak: 

06-20420482.
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Zaterdag 3 november

El Subte

16.00 | Neolonga in het Belasting-
paradijs aan de Surinameweg 2 
in Haarlem. € 5,-. Tussen 16.00 en 
18.00 uur mogelijkheid tot het 
volgens van workshops [á € 10,-]. 
Vanaf 19.00 uur DJ John & Guests 
en om 20.00 uur presentatie CD 
en optreden van Mirek Walton & 
Gerard van Duinen.

Koorconcert

19.30 | Fincley Choral Society 
[UK] o.l.v. Grace Rossiter. J.S. Bach 
[Komm, Jesu, Komm!], F.J. Haydn 
[Te Deum] en Hubert Parry {I 
was Glad]. Tweevens werken van 
Mendelssohn, Vaughan Williams 
en C.V. Stanford. M.m.v. Richard 
Harvey - orgel en vleugel. Gratis 
[collecte na afloop. Doopsgezinde 
Kerk, Frankestraat 24 in Haar-
lem.

Ederveenzaamheid

20.15 | Arjan Ederveen had tot 
vorig jaar bijna alles gedaan 
in zijn carrière: film, televisie, 
toneel en musical. Alleen de one-
manshow ontbrak op zijn lijstje. 
Ederveen staat echter niet alleen 
op het podium, maar ook met 
zijn trouwe hond Stuk. € 22,50 | 
€ 19,75 | € 17,-. Stadsschouwburg 
Haarlem.

Zazí Speelt [première]

20.15 | In een bezetting van o.a. 
accordeon, ukelele en piano 
spelen Dafne Holtland, Margriet 
Planting en Sabien Bosselaar 
een repertoire waar de echo's te 
horen zijn van Brel, chansons, 
roadsongs, volksmuziek en jazz. 
€ 18,-. Philharmonie, Kleine Zaal.

Patronaat

19.30 | Smoked Recordings Pre-

sentation: Big Low, Lucie Thorne 
[AUS], Matt Walker [USA], Jeroen 
Kant en Ratten in de Schuur. Folk 
& alternative. € 12,50. Kleine 
Zaal [www.smokedrecordings.
com]. 19.30 | Milkbar & The Dirty 

Denims. Indierock & hardrock. 
Gratis in het Café. 20.00 | Jack's 

Friday: DeWolff & The La La Lies. 
Bluesrock, psychedelisch en ham-
mond. € 17,50. Grote Zaal. 23.00 
| Latin Lovers: Artiesten stormen 
weer binnen voor een avond vol 
met trommels, tribals en sexy 
danceable tracks. € 14,-. Grote 
Zaal.

Zondag 4 november

Elias

13.30 | Concertkoor Haarlem 
o.l.v. brengt met het dramatische 
werk van Felix Mendelssohn 
over de profeet Elias een melodi-
eus en dynamisch oratorium ten 
gehore waarin toorn, somberheid 
en smeekbeden schitterend zijn 
getoonzet. € 27,50. Philharmo-
nie, Grote Zaal.

Ik ben een held [5+]

14.30 | nieuwste productie van 
Orkest MaxTak gebaseerd op het 
gelijknamige boek van Ted van 
Lieshout. De enige echte held in 
dit verhaal is het kind, dat zich 
niet verschuilt achter zijn angst, 
maar zich ontpopt als de dappere 
redder in nood. Ook leuk voor 
[groot]ouders. € 15,25 | € 12,50 | 
€ 9,75 [volwassenen € 17,75 | € 
15,25 | € 12,50]. Stadsschouwburg 
Haarlem.

haarlem - Chocolate Puma, DJ Jean en 
Benjamin Bates draaien op Dance-
2Move4Life in het Patronaat op vrij-
dag 9 november. De beroemde DJ's 
treden belangeloos op ter ere van 
dance4life, een organisatie die men-
sen bewust maakt voor de gevaren 
van HIV en Aids. Dance2Move4Life is 
in alle zalen van het Patronaat en is 
een van de eerste feesten die in het 
Patronaat tot 06.00 uur de volgende 
ochtend doorgaat.

Dance2Move4Life is bedacht door 
Haarlemmer Ids de Boer. "Het feest 
staat los van dance4life, maar het 
is wel ten behoeve van die orga-
nisatie. Ik vind het ongelofelijk 
mooi om te ervaren hoe alle DJ's 
zich belangeloos inzetten om 
Dance2Move4Life tot een succes 
te maken. We hebben een line-up 
om van te watertanden", aldus een 
overenthousiaste De Boer. "Je mag 
dit feestje niet missen."

Beroemde DJ's
Naast bovengenoemde DJ's treden 
ook de volgende beroemdheden 
op: DJ Marcello (iT),  Benjamin Bates 
(draaide ook op Sensation White 
en Mysteryland), Jesse Voorn, DJ 
José, Carita la Niña (ook bekend 
van Mysteryland) en vele anderen. 

Ibiza
Terwijl dance4life zich meren-
deels richt op jongeren is Dance-
2Move4Life voor alle leeftijden. 
Organisator De Boer heeft hier 
bij de keuze van de DJ's rekening 
mee gehouden. "Twee beroemde 
DJ's uit de fameuze discotheek iT 
speelden begin van dit jaar tijdens 
de Kick iT Off party van Haarlem 
Roze Stad, dat een groot succes 
was. Zij draaiden tussen 1989 en 
1995 in de internationaal befaam-
de gay discotheek in Amsterdam. 
Tegelijkertijd in een andere zaal 
draait er weer een heel andere DJ, 
dus er is voor ieder wat wils. Ik ben 
er ontzettend trots op dat K-Klass 
speciaal voor Dance2Move4Life 
vanuit Engeland hierheen komt. 
Zij hebben gewerkt met artiesten 
als Kylie Minogue, Pet Shop Boys 
en M-People. Ook Chocolate Puma 
heeft toegezegd om te komen. Zij 
treden wereldwijd op, staan vaak 

op Ibiza, maar spelen nu eindelijk 
in hun eigen Haarlem."

Dance4life
Dance4life inspireert jongeren 
wereldwijd om de verspreiding van 

HIV en Aids terug te dringen. Er 
leven wereldwijd ruim 30 miljoen 

mensen met HIV en elke dag raken 
meer dan 7000 mensen met HIV 
geïnfecteerd. Waarvan de helft jon-
ger is dan 25 jaar. dance4life geeft 
jongeren de juiste informatie over 
seks, HIV en Aids en leert hen hoe 
ze zichzelf kunnen beschermen. De 
opbrengst van deze avond gaat naar 
de stichting dance4life! Dance2Mo-
ve4Life heeft subsidie gekregen van 
de Groene Mug (Gemeente Haar-
lem) om dit feest van de grond te 
krijgen. De Groene Mug, dance4life 
en Dance2Move4Life ondersteunen 
ieder op hun eigen manier de Mil-
lenniumdoelen, onder anderen 
verspreiding van ziektes als aids en 
malaria te stoppen. Meer informa-
tie overDance2Move4life is te vin-
den op www.dance2move4life.nl.

Kaarten
Dance2Move4Life op vrijdag 9 
november van 23.00 tot 06.00 uur in 
alle zalen van het Patronaat. Kaar-
ten a € 15,- zijn te verkrijgen via 
www.patronaat.nl of aan de kassa 
aan de Zijlsingel 2 in Haarlem. x

Line-up om van te watertanden
Dance2Move4Life voor het goede doel in Patronaat

Ook Chocolate Puma heeft toegezegd om te komen. Zij treden wereldwijd op, 
staan vaak op Ibiza, maar spelen nu eindelijk in hun eigen Haarlem (Archief-
foto).

Haarlemmer Ids de Boer: "We hebben een line-up om van te watertanden" 
(Publiciteitsfoto). x

haarlem - 'Vanwege Willem' is de 
titel ven de nieuwe eenakter van de 
Haarlemse Theatergroep BenNieuwd. 
Afgelopen weekend viel het stuk in de 
prijzen. Op het door Theater Camele-
on georganiseerde eenakterfestival 
in Amsterdam wonnen zij de Jury- en 
Publieksprijs. Zaterdag 3 en zon-
dag 4 november wordt de eenakter 
gespeeld tijdens de Roze KunstLijn 
in het Figee Innovatie Theater in de 
Waarderpolder.

door René Snoeks

In 'Vanwege Willem' organiseert 
een vriendengroep al jarenlang jaar-
lijks een etentje. Willem is in coma 
geraakt en de vrienden hebben hem 
en elkaar beloofd de vriendschap in 
stand te houden in de hoop dat hij 
er weer bij kan zijn. Nu zijn Micha 
en Marie-Thérèse aan de beurt. In 
de aanloop naar het diner treffen zij 
de laatste voorbereidingen, waarbij 
het belang van de vriendschap cen-
traal staat. Kleine barstjes worden 

gevoegd.
Een eenakter, doorspekt met veel 
humor, die gaat over schuren langs 
de waarheid, waardoor er steeds 
ruimte ontstaat voor iets nieuws. 
Maar of dat altijd beter is? Micha 
en Marie Thérèse hebben hun eigen 
manier om die vraag te omzeilen, 
waardoor de vraag blijft: hoe waar 
is waar.

Roze Kunstlijn
Over het waarom tijdens de Roze 
KunstlIjn vertelt Ida van de Lage-
maat: "Het stuk gaat over hoe waar-
achtig vriendschap is als je teveel 
ruimte geeft. Hoe ver ga je in het 
aanpassen? Gaat het om de vriend-
schap of de vrienden. De vraag is: 
mag je zeggen wat je echt vindt of 
is het gewenst om in het belang 
van de vriendschap, metafoor voor 
de publieke opinie, vast te houden 
aan een ideaalbeeld. En in dat kader 
de vraag: Is het ideaal dat er een 
speciale Roze dag/jaar/thema moet 
zijn? Of zou het ideaal zijn als elke 

geaardheid er onopvallend is. Is het 
waar dat dit nodig is? En ook hier, 
hoe waar is waar?"
Spel: Jacqueline Pot en Remko 
Zweije. Speelduur: een half uur. Te 
zien tijdens de Roze Kunstlijn in 
het Figee Theater aan de Hendrik 

Figeeweg 1 in Haarlem op zater-
dag 3 november om 13.30 uur en 
zondag 4 november 13:00 uur. De 
toegang is gratis. x

Over hoe waarachtig vriendschap is
Eenakter van theatergroep BenNieuwd wint Jury- en Publieksprijs

(Publiciteitsfoto).



UitTips

Uit donderdag 1 november 2012 19

Jazz in Zandvoort

14.30 | Rolf Delfos - sax, Johan Cle-
ment - piano, Eric Timmermans - 
bas en Kim Weemhoff - slagwerk. 
€ 15,- [studenten € 8,]. Theater 
de Krocht, Grote Krocht 41 in 
Zandvoort. Reserveren mogelijk 
via 023-5310631 en www.jazzin-
zandvoort.nl

Erikunddu

15.00 | Zwitsers trio op piano, 
basklarinet en ud [Arabische luit]. 
Oosterse en westerse improvisa-
tietradities. Voormalig Belasting-
kantoor, Surinameweg in Haar-
lem. Gratis i.v.m. Kunstlijn.

Cello en piano

15.00 | Celliste Ivana Poparic en 
pianist Frederic Voorn spelen 
werken van o.a. Beethoven, Schu-
mann en Fauré. Gratis [na afloop 
collecte]. 't Mosterdzaadje, Kerk-
weg 29 in Santpoort-Noord. www.
mosterdzaadje.nl

De Rusthoek

15.00 | Lils Mackintosh - zang, 
Clous van Mechelen - piano, Rico 
de Jeer  - contrabas en Nanning 
van der Hoop - drums. Grand 
Café de Rusthoek, Bloemendaal-
seweg 141 in Bloemendaal. Gratis 
entree.

Duo Scholtes & Janssens

15.15 | Pianoduo Lestari Scholtes 
en Gwylim Janssens. Werken van 
Mozart, Ravel en Poulenc. € 24,75 
| € 22,-. Philharmonie, Kleine 
Zaal.

Patronaat

15.00 | Club Funday: Juffage [UK], 
Zun Zun Egui [UK], Movie Star 
Junkies [ITA]. Indie, experimen-
teel, blues en garage. Graits in het 
Café. 19.45 | The Aggrolites [USA] & 

The Upsessions. Reggae en Ska. € 
14,-. Kleine Zaal. x

Zondag 4 november

haarlem - Het Wereld Natuur Fonds 
(WNF) project Art for Nature en de Licht-
fabriek zijn een unieke samenwerking 
aangegaan en bieden het Haarlemse 
bedrijfsleven groene kunst aan. In de 
Lichtfabriek is dagelijks een perma-
nente expositie van kunstwerken uit 
het project te bezichtigen. Door te 
doneren aan WNF Art for Nature krijgt 
een onderneming één van de kunst-
werken in bruikleen en wordt het WNF 
ondersteund. Naast een donatie is 
het ook mogelijk om de kunstwerken 
te gebruiken bij de meest uiteenlo-
pende culturele en commerciële eve-
nementen in de Lichtfabriek, zoals 
theatervoorstellingen, concerten en 
tv-opnames.

door Christa Warmerdam

Op de eerste verdieping van Licht-
fabriek is een vergaderruimte inge-
richt waar de kunst te bezichtigen 
is. Onno Westra van WNF Art for 
Nature legt uit hoe het idee van de 
'groene kunst' ontstaan is: "Ik was 
nog maar net bij het WNF regiote-
am Kennemerland begonnen toen 
fotografe Pamela Valente met een 
schitterende foto bij mij kwam. Zij 
draagt het WNF een warm hart toe 
en stelde de vraag of ik niet een 
format had om iets met kunst en 
WNF te doen. Ik vond dat meteen 
een heel goed idee maar had niet 
meteen een antwoord. Natuurlijk 
kun je een verloting of een markt 
organiseren maar daarmee loop je 
altijd de kans dat de kunst onder-

gewaardeerd wordt. Na wat brain-
stormen kwamen we op dit idee. 
We zijn heel dankbaar en trots op 
de kunstenaars die meedoen want 
het is natuurlijk niet niks om een 
kunstwerk te donoren. We nemen 
niet elk werk aan en werken alleen 
samen met kunstenaars van hoog 
niveau."
De samenwerking tussen de kunste-
naars en het WNF is volgens Westra 

heel organisch gegaan. "Wij hebben 
kunstenaars gevraagd om mee te 
doen maar er zijn ook kunstenaars 
die zich spontaan aanmelden. Het 
is voor de kunstenaar een stukje 
erkenning en/of promotie, want 
hun werk komt op een plek te han-
gen, bijvoorbeeld in de hal van een 
bedrijf, waar veel mensen komen. 
Het bedrijf krijgt door de donatie 
aan het WNF een 'feel good' uitstra-
ling. De kunst maakt de werkom-
geving prettiger zoals het WNF het 
leven prettiger maakt."
Het kunstwerk blijft zes maanden 
bij het bedrijf. De kunst die op dit 
moment te zien is bij de Lichtfa-
briek, is uiterst gevarieerd te noe-
men. De foto van een witte tijger 
van Pamela Valente past perfect in 
WNF plaatje. De fotografe probeert 
in al haar werk de essentie te pak-
ken te krijgen van een sfeer, een 
stad, een beeld of een straat en in 
dit geval een dier. Pamela heeft 
kort geleden erkenning gekregen 
voor haar werk door een contract 
af te sluiten met Lonely planet, de 
wereldwijde reisgids, die haar foto's 
gaat gebruiken en promoten.

Het werk van Joke Breemouer roept 
een hele andere emotie op. Haar 
gedoneerde schilderwerken zijn 
een weerspiegeling van haar vroeg-
ste jeugd. Het groen en rode doek 
staat voor het groene plantsoen met 
rode bloemen waar zij vroeger vaak 
langs liep. De beweging van de loop 
van het jonge meisje is in het werk 
terug te zien. Breemouer is naast 
kunstenaar ook directeur van de 
Haarlemse Kunstlijn waar dit jaar 
ook WNF Art for Nature aan mee-
werkt. Westra: "Van vrijdag 2 tot en 
met zondag 4 november zal de grote 
ruimte beneden in de Lichtfabriek 
helemaal ingericht zijn met kunst 
en zijn er op een groot scherm 
WNF films te zien. Zaterdagmiddag 
3 november hebben we daarnaast 
nog een uitgebreid programma met 
een aantal sprekers, een optreden 
van een kleinkunstenaar en sluiten 
we af met een borrel en muziek."
Kijk voor meer informatie op de 
website van WNF Art for Nature: 
www.wnfartfornature.nl of op die 
van de Lichtfabriek: www.lichtfa-
briek.nl. x

Unieke samenwerking
Expositie WNF Art for Nature in Lichtfabriek

Onno Westra bij de foto van een witte tijger van Pamela Valente. "We nemen niet 
elk werk aan en werken alleen samen met kunstenaars van hoog niveau" (Foto: 
Christa Warmerdam).

haarlem - Je eerste zoen, de eerste keer 
teut dankzij bier of bessen, stiekem 
uit ook als je huisarrest had… Wie kent 
deze tijd niet? Digitale foto's, Face-
book en Hyves bestonden nog niet in 
de jaren '90, dus je kon schaamteloos 
je gang gaan. Velen beleefden hun 
avonturen op de beruchte feesten in 
het aloude Haarlemse Stadscafé. Na 
bijna 15 jaar vindt op vrijdag 2 novem-
ber voor de vierde maal 'hét Haarlem-
se 90's feest voor 25plus' plaats in het 
Patronaat.

Ook dit jaar wordt op de eerste 
vrijdag van november een duik in 
het verleden genomen. Ideaal voor 
iedereen die van een '90's feest houdt 
met alleen maar leeftijdsgenoten. 
Feesten met de mensen die de 90's 
echt zelf hebben meegemaakt.
Hokjes bestonden niet in die tijd: 
platen van Anouk, de Vengaboys, DJ 
Jean en Dune gingen hand in hand. 

Meebrullen op Marco Borsato of 
Guus Meeuwis, hakken op de Party 
Animals, of clubben op de sounds 
van de iT en Stricty Club cd's. Alles 
kon, als het maar feest was. Op vrij-

dag 2 november dus geen hokjes, 
maar blokjes. Hakken, slijpen, hou-
sen en meebrullen all night long.

Dit jaar is er een speciale act 
geboekt. Welke, dat is nog een ver-
rassing. Maar zorg dat je op tijd bin-
nen bent. Post ook je favoriete liedje 
of foto uit die tijd op www.facebook.
com/ninetiesparty en vertel meteen 
je mooiste '90's herinnering erbij. 
Want voor de mooiste verhalen en 
foto's zijn er mooie prijzen, zoals 
een zak drankmunten op de avond 
zelf, snoepkettingen en nog meer 
90's goodies.
Trek je strakke levi's broek en dito 
bloesje of naveltruitje van weleer 
aan, neem een slok passoa of pisang 
ambon en spring vrijdag 2 novem-
ber op je fiets naar het Patronaat! 
Hét Haarlemse 90s feest voor 25plus 
is van 22.00 tot 04.00 uur. Kaarten 
kosten in de voorverkoop € 10,- (via 
www.patronaat.nl) en € 12,- aan de 
deur. De minimum leeftijd is 21 jaar. 
Zie ook www.facebook.com/ninetie-
sparty x

Hét feest voor 25-plussers

(Publiciteitsfoto).

haarlem - Met ingang van zondag 4 
november zal elke eerste zondag van 
de maand de Haarlem Beatclub neer-
strijken in Het Belastingparadijs, 
gevestigd in de entree van het oude 
belastingkantoor aan de Suriname-
weg 2 in Schalkwijk. In de jaren zestig 
was Schalkwijk een broedplaats van 
beat groepen, met dit gegeven heb-
ben Marcel Kruup en Franklin Misset 
de Haarlem Beatclub opgericht.

Zondag 4 november zal het eerste 
optreden  verzorgd worden door 
de Amsterdamse band The Pacifix, 
die met hun instrumentale mix 
van beat, surf en andere sixties stij-
len menige zaal op de kop hebben 
gezet. Voor het tweede optreden op 

zondag 2 december heeft de Haar-
lem Beatclub de nederbiet sensatie 
Ricky & De Kooters weten te strik-
ken.
Het is de bedoeling dat er naast 
bandjes ook sixties dj's, sixties 
kleding, singles & lp's te koop aan 
geboden kunnen worden, de Haar-
lem Beatclub zal zorgen voor stand-
jes waar iedereen zijn waar op uit 
kan stallen.
In het kader van van de Kunstlijn 
2012, dit jaar op 3 en 4 november 
zal er op zaterdag 3 november om 
16.00 uur een concert plaatsvinden 
van de Haarlemse Garagesoul groep 
One Foot In Ze Grave. Deze band ver-
rockt sixties soul en versoult sixties 
rock. De toegang is gratis. x

Haarlem Beatclub van start

haarlem - Eén van de grondleg-
gers van het improvisatietheater 
in Nederland, André Besseling, 
staat op vrijdag 2 november op 
de planken in Cultureel Centrum 
de Egelantier. Hij neemt het op 
tegen spelers van de Haarlemse 
impro-vereniging TarTrek. Bes-
seling is de oprichter van Thea-
tersportvereniging Amsterdam 
en kreeg les van de geestesvader 
van het improvisatietoneel, Keith 
Johhson. Hij heeft internationale 
bekendheid als ontwikkelaar 
van nieuwe improvisatievormen 
en schreef 'Theater vanuit het 
Niets', een veelgebruikt boek 
onder impro-spelers. Voor de 
pauze speelt André in zijn een-
tje theatersportgames tegen een 
team van TarTrek, bestaande uit 
vier ervaren spelers. Na de pauze 
speelt hij met drie andere spe-
lers van TarTrek een nu nog niet 
bekende lange improvisatievorm. 
Aanvang is 20.15 uur (kassa open 
19.45 uur). De toegang bedraagt 
€ 10,-. Reserveren is mogelijk via 
www.tartrek.nl. x

Impro-theater

Krant niet ontvangen
of klachten over de

bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071-3643434
of bezoek

www.buijzebestelnet.nl
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